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 דברים תשע"ז לפרשת אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

פירוש הפסוק 'על כן לא יקומו' לפי דרשת חז"ל שהמזמור 

 עוסק בנח

את נח איש צדיק חז"ל דורשים את מזמור א', 'אשרי האיש וגו'', שמשבח הכתוב 

עצת רשעים דרך חטאים ומושב לצים,  –על שלא נסחף אחרי טעויות אנשי דורו 

 עי"ש.

"על כן לא ו( -ומהו לפי דרשת חז"ל זו מה שנאמר בהמשך המזמור )פסוקים ה

 יקמו רשעים במשפט וגו'"??

זה דור המבול, שאין להם חלק לעולם הבא  –לא יקומו 'רשעים' במשפט  אעל כן

כי אנשי סדום.  –ו'חטאים' בעדת צדיקים ן עומדין כלל לדין. לרבי נחמיה: אבל אי

 דור המבול. –ודרך 'רשעים' תאבד נח ובניו,  –יודע ה' דרך 'צדיקים' 

* 

זה דור המבול, שאין להם חלק לעולם הבא  –על כן לא יקומו רשעים במשפט 

כי אנשי סדום.  –קים וחטאים בעדת צדי: באבל אין עומדין כלל לדין. לרבי נחמיה

 דור המבול. –ודרך רשעים תאבד נח ובניו,  –יודע ה' דרך צדיקים 

 הטעם שנקראו דור המבול רשעים:

 רש"י סנהדרין קח,א: כי כתוב בהם )בראשית ו, ה( "כי רבה רעת האדם". א.

                                                
טל אורות )ר"מ פאפירש כ"ץ( סוף דרוש ראשון לפרשת נח: "על כן" הכוונה לפי שדור המבול לא רצו להגות  א

בתורה, לכן לא יקומו במשפט, אבל אילו היו לומדים היו ניצולים, וזה הפך מה שאמר על נח "אשרי האיש וגו' כי 

רה. ומבאר בכך דברי המדרש הללו, שכיון שהיה 'בתורת וגו'' אם בתורת ה' חפצו" שתקן את עצמו בכך שלמד תו

 לכן ניצול. 
 סנהדרין פ"י מ"ג. ב
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מהרש"א: כדברי הגמרא )שם( שלא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם ב. 

בראשית ו, יג( כי מלאה הארץ חמס וגו' וכתיב )יחזקאל ז, יא( החמס בגזל שנאמר )

', ובפרט רשעקם למטה רשע. עכ"ד. ותבואר כוונתו: ששם רואים שנקראים 'מטה 

 כשעוסקים ב"לא יקומו במשפט", כלומר במה שאין עומדים בדין.

* 

ם לכך ובכלי יקר )בראשית ו, יא( מבואר על פי דברי המדרש שפסוקים אלו רומזי

שדור המבול הערימו לגזול פחות פחות משוה פרוטה )בראשית רבה פר' לא, ה, 

 וירושלמי בבא מציעא פ"ד ה"ב(:

נים במעשיהם, לפי שהערימו לגזול מעט  –לא כן הרשעים  לא היו דור המבול כֵּ

על הדיינים אשר רוח ה' בהם ו אשר תדפנו רוחזה שאין בו שוה פרוטה כמוץ מעט 

על ידי כך לא הורשעו במשפטם, כי אין הדיין נזקק  –רשעים במשפט כן לא יקומו 

וכך אפילו החוטא עמד בעדת  –וחטאים בעדת צדיקים לפחות משוה פרוטה, 

דרך צדיקים ודרך רשעים  ׳כי יודע הצדיקים והעיז פניו לומר אני צדיק כמוך! 

שזו  מכל מקום לפני השי"ת היה גלוי מי הצדיק ומי הרשע. ומבאר – תאבד

 הכוונה )בראשית שם( ותשחת הארץ "לפני האלקים", כלומר: לעיני הדיינים.

* 

ומה שנזכר במדרש כאן שאין לדור המבול חלק לעולם הבא אבל אין עומדין כלל 

לדין, ראה בתוספות יום טוב שהכוונה שאין קמים בתחיית המתים כדי לדונם, 

 ומדייק כן מדברי רש"י, וכן כתב ביכין עי"ש.

דברי תנא קמא במשנה בסנהדרין )פ"י מ"ג, קז:( מה שאין עומדים בדין אינו ול

נלמד מהפסוק "לא יקומו", אלא מפסוק אחר: "לא ידון רוחי באדם" )בראשית ו, ג(, 

עי"ש. שלשיטתם "לא יקומו" שטען ר' נחמיה שעולה גם על אנשי סדום, מתפרש 

דרש שוחר טוב הנדפס רשום וראוי לציין שבמ רק: לא יקומו "בעדת צדיקים".

זה דור המבול", ור"ש בובר הגיה שדרשה זו עולה על הפסוק  –"לא כן הרשעים 

 הבא "על כן לא יקומו וגו'", וכלשון המשנה.
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 תו"בענין "אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למית

ה  ָבִרים ֵאלֶּ ָבר כו' ַהדְּ ל וֵבין ָפאָרן ֵבין סוף מֹול ָבֲעָרָבה ַבִםדְּ ָלָבן ֹתפֶּ ִדי ַוֲחֵצֹרת וְּ  )א, ָזָהב וְּ

 א(

כל המקומות שהכעיסו  םהמפרש שכל המקומות הללו שפירט משה, רש"י א 

 ,זסתם את הדברים והזכירם ברמואלו דברי תוכחות, ומשה , קב"הלפני הישראל 

 .מפני כבודן של ישראל

 אותנו הוצאתם כי וגו' מותנו יתן מי" שאמרו ,במדבר שהכעיסוהו מה - "במדבר"

 מול" כו'. בשטים פעור בבעל שחטאו הערבה בשביל - "בערבה" הזה". המדבר אל

 קברים אין המבלי" שאמרו ,סוף לים בבואם סוף בים שהמרו מה על - "סוף

 הדברים על הוכיחן - "ולבן תפל ובין פארן בין" כו'. הים מתוך בנסעם וכן ",במצרים

 שעשו מה ועל ",הקלוקל בלחם קצה ונפשנו" שאמרו לבן, שהוא המן על שתפלו

 היה להם, אמר א"ד קרח. של במחלוקתו - "וחצרות" .המרגלים י"ע פארן במדבר

 .במקום נדברתם ואתם ר,"לשה בשביל בחצרות למרים שעשיתי ממה ללמוד לכם

 וכסף" שנאמר להם, שהיה זהב רוב בשביל שעשו העגל על הוכיחן - "זהב ודי"

 ".לבעל עשו וזהב לה הרביתי

, "ויהי בארבעים שנהב ועוד מביא רש"י )פסוק ג( מה שאמרו בספרי עה"פ "

מיעקב שלא הוכיח את בניו  ?ממי למד ,מלמד שלא הוכיחם אלא סמוך למיתה

 כו'ל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם ויקרא יעקב א"אלא סמוך למיתה שנאמר 

אלא מלמד שאמר לו ראובן  ?!, וכי אין אנו יודעים שראובן בכוראתה" ראובן בכורי

כדי שלא תניחני ותלך  ?מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו ,בני אומר לך

 .ותדבק בעשו אחי
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 ,הומפני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיתוממשיך הספרי: 

כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו, ושלא יהא חבירו רואהו ומתבייש ממנו, 

 .ושלא יהא בלבו עליו, וכדי שיפרשו ממנו בשלום שהתוכחה מביאה לידי שלום

כן אתה מוצא ביהושע שלא הוכיח את ישראל אלא סמוך ומביא הספרי ש

 למיתה.וכן שמואל, וכן דוד לא הוכיח את שלמה בנו אלא סמוך  ,למיתה

 שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו

ג ועלינו להבין מה שאמרו שאין מוכיחים את האדם רק סמוך למיתה "כדי שלא 

מנין  ,הוכיחו ולא קבליהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו", שהרי אמרו )ערכין טז, ב( 

 "הוכח"ואימא ועוד אמרו )ב"מ לא, א(  .מכל מקום "תוכיח"ל "ת ?שיחזור ויוכיחנו

 .אפילו מאה פעמים משמע "הוכח"אמר ליה  ?תרי זמני "תוכיח" ,ימנאחדא ז

גם מה שאמרו "שלא יהא חבירו רואהו ומתבייש ממנו" צ"ב, שהרי אמרו )שם(: 

". ואם כן ממ"נ, אם התוכחה לא תשא עליו חטא"ת"ל  ?משתנים פניו לויכול אפי

ומהו הטענה שלא עומד בגדרי ההלכה, הרי מחוייב בה, ואם לא, אינו מחוייב בה, 

 יהא חבירו מתבייש ממנו?!

גם שאר הטענות "שלא יהא בלבו עליו" ו"כדי שיפרשו ממנו בשלום", לא מובן, 

 איך הטענות הללו פוטרות את האדם מחובת ההוכחה שמחוייב בה.

 'צואה' קודם מיתה הוראה לדורות

ח שכאן הנידון לא מצד חיוב תוכחה של "הוכ –ד ומה שנראה להציע בזה 

שחייב אה עבירה שחיוב תוכחה זה כשרו (,גור אריהתוכיח" וכמש"כ המהר"ל )ב

א ועבירה שעבר לפני זמן הרבה ומוכיח אותו שלא יבאבל כאן הנידון ב, ולהוכיח

 , אלא כגון "צוואה" של אדם גדול לפני פטירתו.עוד לידי עבירה

משנתו ואת נתאר לעצמינו אדם גדול, שכל חודש מוציא מכתב שבו מפרט את 

דברי החיזוק שלדעתו צריך הדור להתחזק בהם, שהגם שודאי זה יגרום 

 להתעניינות רבה וחיזוק גדול, אבל מדרך הטבע ההתלהבות תדעך אט אט.
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לא כן אדם גדול שכותב צואה לפני פטירתו, הדבר מכה גלים, והדברים מעוררים 

 ומפיקים תועלת רב לזמן ממושך.

ן הרב שך זצוק"ל, שהגם שהרב שך כתב מכתבים דוגמא לדבר צוואתו של מר

ואגרות כל ימי חייו לאין שיעור, עכ"ז צוואתו שכתב הוראה לדורות, הוא דבר 

 מיוחד במינו, שהכה גלים לאין ערוך.

שלא בא כדי להפרישו מעבירה באופן מיידי, אלא סוג  –וכלפי תוכחה מסוג זו 

סמוך כי אם דברים אין מוכיחים  'דמפני צואה של הוראה וחינוך לדורות, אמרו, ש

 .למיתה

וכמו שנתבאר שכך יש  –" כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחוטעם ראשון "

 תועלת גדולה יותר, לתוכחה מסוג זה.

שהרי זה ברור שהצואה  – "שלא יהא חבירו רואהו ומתבייש ממנוטעם נוסף "

לא נפגשים. ועד"ז  תביא תועלת גדולה יותר, אם היא נעשית בצורה שאחר כך הם

 ".כדי שיפרשו ממנו בשלום", ו"שלא יהא בלבו עליוגם הטעמים "

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 חיצון ופנימי

ָרֵאל ) ל ָכל ִישְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ה ַהדְּ  א( ,אדברים ֵאלֶּ

 א על חיצוניותוא. הסתכלות על פנימיות המעשה ול

שנו חז"ל )דברים רבה, א ב( "מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון, ר' פנחס 

בשם רבי חמא בר חנינא אמר מוכיח זה משה אדם אלו ישראל שנא' )יחזקאל לד( 

ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, מהו אחרי אמר הקדוש ברוך הוא בשביל 

ת לג( וגם מצאת חן בעיני ממחליק להביאן אחרי חן ימצא זה משה דכתיב )שמו

 .לשון זה בלעם שהחליק בנבואותיו וגבה לבם ונפלו בשיטים"

שבן אדם עושה תמיד צריך להסתכל על פנימיותו של כוונת חז"ל שבכל מעשה 

מעשה ולא על חיצוניותו משום שפעמים התוכן הפנימי של המעשה שונה 

 לחלוטין ממה שנראה הכוונה לפי חיצוניות המעשה.

והדברים הם מדרש מפורש על הפסוק "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד 

 להדס משל אמר לוי ויעקב איש תם יושב אהלים" )בראשית, כה כז( "רבי

 חוחו וזה ריחו נותן זה והפריחו שהגדילו וכיון זה גבי על זה גדילים שהיו ועצבונית

 ג"י לאחר, הספר מבית יםבא ושניהם הספר לבית הולכים שניהם שנה ג"י כל כך

כוכבים". הרי לנו ב'  עבודת לבתי הולך היה וזה מדרשות לבתי הולך היה זה שנה

שגדלו ביחד ולעיני הרואים לא היה כל הבדל כיון שהמעשים החיצונים אינם 

 מרמזים כלל על התוכן הפנימי.

 ב. הן יראת ה' חכמה

עביד".  לדרתא ותרעא דרתא ליה דלית על חבל ינאי רבי בגמ' שבת )לא:( "מכריז

דברי הגמ' שם מוסבים על היראה ומבואר מדברי ר' ינאי שהיראה מוגדרת כדירה. 

והיינו המעמיד של הכל הוא יראת ה', ובלא יראת ה' אין דרך להחזיק את כל 

 התורה ומעשים טובים.
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 רבי והבט יופי המשל שאמרו חז"ל בקידושין )מ:, ושם הוא לעניין אחר( "אמר

 במקום עומד שכולו לאילן הזה בעולם נמשלים צדיקים למה צדוק ברבי ראלעז

 וכו' רשעים טהרה במקום עומד כולו נופו נקצץ טומאה למקום נוטה ונופו טהרה

 טהרה למקום נוטה ונופו טומאה במקום עומד שכולו לאילן הזה בעולם דומים

מצד גודל האילן  וכו'". דו"ק היטב בדבריהם טומאה במקום עומד כולו נופו נקצץ

מקום הנטיעה ענפיו עליו וכד' אין שום הבדל בין העצים, וכל ההבדל ביניהם הוא 

 .שלהם

חכמה, דכיון שהיא מעמידה את כל החכמה בהכרח  –ומפני כן נקרא יראת ה' 

שהיא העיקר והיסוד של הכל. וזה שאמרו שם בשבת שעניין המוסר ויראת השם 

ה וכמו שהאריך בזה בנפש החיים )ש"ד פ"ז( נמשל לקב חומטין בתוך כל התור

 דאע"פ שהוא מעט הכמות מכל מקום הוא המחזיק את הכל.

 ג. דורות הראשונים

 שנא מאי לאביי פפא רב ליה ובזה יאירו דברי חז"ל באור חדש )ברכות כ.( "אמר

 ליה אמר וכו' ניסא לן מתרחיש דלא אנן שנא ומאי ניסא להו דאתרחיש ראשונים

 השם אקדושת נפשין מסרינן לא אנן השם אקדושת נפשייהו מסרי קא הוו קמאי

 וכו'". ועיי"ש שהביאו מעשה על זה.

ביאור תשובתם, דהמעשה החיצוני של שניית בששה סדרים אינו מעיד על 

פנימיות העניין ופנימיות העניין נמדד רק במה שקמאי מסרי נפשייהו על קדושת 

 ה'.
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 טייןרוטש חיים הרב/  והנדרש הדרש

 לזכור את יוצרנו -ראשית עבודתנו 

בֹוָנן ָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעִםי ֹלא ִהתְּ ָעָליו ִישְּ )הפטרה, ישעיה  ָיַדע שֹור ֹקֵנהו ַוֲחמֹור ֵאבוס בְּ

 א, ג(

לכאורה יש לתמוה מה עניינם של השור והחמור אל ישראל, והרי אין השור לכאורה יש לתמוה מה עניינם של השור והחמור אל ישראל, והרי אין השור 

וכי גבורה היא זו וכי גבורה היא זו   --לנו לנו   והחמור בעלי בחירה, ואינם 'נהנים' מהיצר המציקוהחמור בעלי בחירה, ואינם 'נהנים' מהיצר המציק

הבה ונראה את התנהגותם הבה ונראה את התנהגותם   --שמכירים את קונם ומאביסם ואינם שוכחים אותו שמכירים את קונם ומאביסם ואינם שוכחים אותו 

  של השור והחמור מול פיתויי היצר המתחדשים לבקרים?!של השור והחמור מול פיתויי היצר המתחדשים לבקרים?!

ויתירה מזו יש לתמוה, השור והחמור טבעם הוא כן שמכירים את בעליהם 

מדמנת רפש העולם הרי טבענו הוא לטבוע ב -ומצייתים הם לפקודותיו, אבל אנו 

ומשום מה גרועים אנו מהשור ומהחמור שזהו  -הזה ותאוותיו, ולפרוק כל עול 

 טבעם?!

 האדם מורכב מכל כוחות הטבע

אולם האמת שאין כן הדברים. האדם נקרא 'עולם הקטן', משום שהאדם מאגד 

בטבעו את כל כוחות הטבע השונים, החל ממידת חריצותה של הנמלה הזעירה 

רון תאוותיו של השימפנז האפריקני. ומכיוון שכן, ודאי כי בטבעו של וכלה באח

ולכל  -האדם אף להכיר את יוצרו וכפועל יוצא מכך לעבדו בכל כוחו ומרצו 

כי אמנם 'עיר פרא אדם יולד' ובטבעו של  -הפחות כפי שעושים כך השור והחמור 

כי גם לכוחות  רבים ומנוגדים הכוללים גם כוחות רעים, אך ודאי תהאדם כוחו

הטובים שורש רב בנבכי נפשו, ותפקידו של האדם הוא לחזק את כוחות הטוב 

ולהגבירם על כוחות הרע, ואז יכו כוחות הטוב שורש וענף בנפשו, עדי יגדלו לאילן 

 רב פארות.

ים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות וקאשר עשה האלכי אכן, זהו האדם: '

בטבעו טוב הוא, כוחות רבים וטובים לו, אלא  ' )קהלת ז, כט(, כי האדםרבים

המושכים אותו לדרך  תששומה עליו להטות עצמו לדרך זו ולהתגבר על הניסיונו
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כי אם לחזק לפתח ולהגביר  -הרע, אין הוא צריך ליצור כוחות חדשים יש מאין 

 את הכוחות הטובים הטמונים בשרשי נפשו.

ראו ועובדו בכל כוחו גרוע הוא ולכך, כאשר אין האדם מתבונן ומכיר את בו

כוח  אך לכל הפחות לא קלקלו -שאף הם אמנם טבעם הוא  -מהשור ומהחמור 

חיוני זה, אך האדם שאינו מתבונן ומכיר את בוראו נמצא שהרס והשחית את 

 טבעו הנפלא להכיר את יוצרו ולדבוק בו, וגרוע הוא מדרגת הבהמה, יצילנו ד'.

 עינינו חובתנו לשית את יוצרנו נגד

חובה עלינו בימים אלו, ימי אבלות החורבן, לתקן בנפשנו עניין זה עליו הוכיחנו 

להכיר את בוראנו, לזכור אותו ואת אשר עשה  -ישעיה הנביא קודם החורבן 

עושה ויעשה עמנו, ועל כך לבסס את דרך עבודתנו, כאשר כל אשר נעשה הוא 

אליו ית'. ובדרך עליה זו עלינו  מתוך הכרתו וזכירתו של יוצרנו ולכוון פועלנו

להמשיך אל עבודת ימי האלול והימים הנוראים הממשמשים ובאים, וכפי שכותב 

רבינו יונה בשערי תשובה )תחילת השער השני( בבואו לבאר את הדרכים אשר 

לשוב בכל יום  ,ויותר מהמה בני הזהר'יתעורר האדם בהם לשוב בתשובה, וז"ל: 

ר את וזכתה סבה מעוררת וילדי יום יקושון מחשבותיך כי ונפשך לטהר. בלעדי תחז

עריה תעור קשת  ןוהיה לך זכרו למשיב נפש מדרכי תולדות גוש עפר. ובכ ,בוראך

ומיראת השם ואהבתו והבושה מלפניו תוסיף מעלה  ,טבעך ילישר הדור ךמדע

כלי  והברו נושאי ,וכרות רעיונים מורדים משרעפיך ,תמיד. ותשקוד על נקיון כפיך

נפשך. ובזכרה יוצרה תעדה עדיה ותכלול יפיה כמש"כ )ישעיה מה( בה' יצדקו 

 ע"כ לשונו הזהב. '.ויתהללו כל זרע ישראל

 יזכנו ד' לזכרו ולהכירו וליראה מלפניו וללכת בדרכיו כל הימים, אכי"ר.
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

דים מח"ס מאור יעקב כ"ג חלקים על הלכות המוע

 וחדשי השנה

 אבלות בשבת

ָשא ֵאיָכה ַבִדי אֶּ ם לְּ ֲחכֶּ ם ָטרְּ ם )א, יב( וַמַשֲאכֶּ כֶּ ִריבְּ  וְּ

באשל אברהם בוטשאטש )סי' קלח( ובליקוטי מהרי"ח הביאו המנהג לקרוא 

בפר' דברים בניגון איכה, וכן הוא מנהג נפוץ אצל "איכה אשא לבדי"  הפסוק

 האשכנזים, כנדפס בכמה לוחות.

יף באשל אברהם )שם( שאלו הנוהגים לקרוא פסוק זה בניגון איכה יש לבעל והוס

קורא לסיים לקריאת הכהן ב"ככוכבי השמים לרב" כדי שלא להתחיל לשני בדבר 

רע. ובליקוטי מהרי"ח כתב שאף במקומות שאין מנגנים פסוק זה בניגון איכה מ"מ 

 יסיימו לכהן ב"ככוכבי השמים לרב".

רנבוך שליט"א )במועדים וזמנים( מביא בשם מרן החזו"א אמנם מרן הגר"מ שט

זי"ע שהקפיד לא לקונן פסוק זה וגם לא את ההפטרה בניגון של איכה שאין מראים 

סימני אבילות בשבת. וכן הובא בשמו בס' דינים והנהגות )מובא בלוח ההלכות 

 והמנהגים( ובארחות רבינו )ח"ב עמ' קלה(.

( על דברי 8"ל )הל' ומנהגי ביהמ"צ עמ' צג הע' והקשה מרן הגרי"ש אלישיב זצ

 החזו"א איך מחמיר בדבר שמקורו בראשונים ובמג"א ואין לשנות המנהג.

 הפטרת שבת חזון בניגון איכה

וזאת מכיון שבראבי"ה )סי' תקצה( כתב שנהגו לקרוא בשבת חזון הפטרת חזון 

בת שמפטרין בה אינה ישעיהו בניגון קינה, ומסביר דענין אבילות הוא, ואע"ג דבש

בשבת שחל תשעה באב בתוכה, כיון שבחול לא אפשר לאפטורי, מפטיר בשבת. 

וכן הביא המג"א )סי' רפב סקי"ד( בשם הריב"ש )תשובה קיב( שבשבת חזון אם אין 

מי שיודע לקונן בהפטרה כנהוג רק מי שכבר עלה לתורה, הוא עולה שוב למפטיר, 
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ס"ק כז(. וגם בשערי אפרים )ח"ט סי' כז( מביא  וכן הובא במשנה ברורה )סי' רפב

 שנוהגין לומר ההפטרה בניגון התאוננות וקינות.

ולכן קשה דכיון דכל הראשונים האלו כתבו כן, אם כן רואים שלא חששו לסימני 

 אבילות בשבת, ומדוע החמיר החזו"א.

ותירץ הג''ר משה מרדכי קארפ שליט"א )הל' ומנהגי ביהמ"צ שם( שאפשר 

חזו"א סובר שהם לשיטתם שהלכו בבגדי חול ופרסו פרוכת שחורה או של חול, שה

ולא שרו זמירות שסוברים שכל שאינו מעיקר דיני אבילות לא נחשב לאבילות 

בפרהסיא, אבל אנחנו שנוהגים על פי הגר"א שעושים הכל כבכל שבת שאין 

שאף את  להראות שום סימני אבילות בשבת אף זה בכלל. ולפיכך דעת החזו"א

 .1ההפטרה אין לקרות בניגון איכה

ובאמת הגר"ש דבליצקי שליט"א כתב )ס' זה השולחן ח"א סי' תקנא( דלשיטת 

הגר"א שסובר שבשבת חזון אינו משנה מבגדי שבת כלל, נראה דלא שפיר למיעבד 

הכי לנגן בניגון איכה, שמראה סימני אבילות בשבת, וגם רצה להוכיח שכן סובר 

"ש, וכן הביא מהחיד"א )לדוד אמת סי' כד: א( שלא יפה עושים האריז"ל עיי

החזנים, שלפני חודש אב מברכים החודש בקול קינה, לעורר בשבת בכי יגון 

 ואנחה.

ושוב כתב )ח"ב סי' תקנא( שגם החזו"א הנהיג בבית מדרשו לקרוא בניגון הרגיל 

הארבעה של כל השנה, ואח"כ הביא  את דברי המגן אבות למאירי )הענין 

ועשרים( שכותב בשם הגאונים וז"ל: "שאף על פי שהשבת נאסר בכל מיני הספד 

                                                
והג"ר עקיבא מלר שליט"א בס' קריאת התורה והלכותיה )עמ' תלב הע' ה'( כתב שיתכן לפרש דהנה בשערי  1

ה באב "אסף אסיפם" אפרים )שם( כתב "שהפטרת חזון נוהגין לומר בניגון התאוננות וקינות, וכן הפטרת תשע

אומרים בניגון איכה" ויש לעיין אם מה שכתב שנוהגים לומר הפטרת חזון בניגון התאוננות וקינות הוא גם כן ניגון 

איכה, או שמא רק את הפטרת "אסף אסיפם" שקוראים בתשעה באב אומרים בניגון איכה ואילו את הפטרת חזון 

אחר, ואם נאמר כן מיושב מה שיש נוהגים שאין להפטיר הפטרת חזון  אומרים בניגון התאוננות וקינות שהוא ניגון

בניגון איכה וחוששים לאבילות בפרהסיא. ואף שבדברי הריב"ש והמג"א משמע שהיו מעלים להפטרה זו למי שיודע 

ניגון לקונן היינו משום שסוברים שהיו מנגנים הפטרה זו בטעמים הרגילים ולא בניגון איכה אלא שהיו עושים זאת ב

 התאוננות ובכזה מקרה אולי אין לחוש לאבילות בפרהסיא ודו"ק.

אמנם ישנו טעות בדבריו מכיון שהחזו"א לא החמיר מחשש לאבילות בפרהסיא, אלא זה ודאי לא הוי אבילות, אלא 

ת וקינה שהוא סובר שאין מראים סימני אבילות בשבת, ואם כן בזה אין הבדל בין ניגון של איכה לניגון של התאוננו

 ובשניהם שייך סימני אבילות שהוא אסר.
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ובכל ענין של קינה, בשבת איכה התירו לקונן בציבור דרך הכנע ושבירת היצר, 

מפני שיש בזכירת החורבן להתאונן על הצרות שאירעו באותו זמן חלק משרשי 

התפילות אגבן, וכל שכן התשובה, וכל שעיקרו לתשובה ולהכנעה הותרו שאר 

 בימים המיוחדים לכך והכל נגרר אחר העיקר" עכ"ל.

ולכן מסיק הגר"ש דבליצקי: שבמקום שבאים לקבוע מנהג מחדש יש להורות 

להם דשב ואל תעשה עדיף, אך מקומות שנהגו כבר לקרות בניגון איכה, והם הם 

ם לסמוך על רוב הקהילות הנוהגים כמנהג ליטא, אין לבטל מנהגם כי יש לה

 הריב"ש והמאירי.
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הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 האם כלי זיין הם כלי שמלאכתו לאיסור

ר  ָך ֵמאַ  ה'ַוֹיאמֶּ ֵתן לְּ ָחָמה ִכי ֹלא אֶּ ָגר ָבם ִמלְּ ַאל ִתתְּ ת מֹוָאב וְּ צֹו ֵאַלי ַאל ָתַצר אֶּ רְּ

ֵני לֹוט  ֻרָחה ִכי ִלבְּ ֻרָחהיְּ ת  ָער יְּ  )יט, ה( ָנַתִתי אֶּ

לא אסר להם על מואב אלא מלחמה, אבל מיראים היו אותם ונראים להם  

 רש"י. כשהם מזויינים,

 הגדרת כלי שמלאכתו לאיסור

בפשטות כלי שמלאכתו לאיסור הוא כלי שעומד לתשמיש איסור, ובמשנה בדף 

ן שמשתמש בקורנס לפצע קכב: מבואר שלמרות שיש לו תשמישי היתר בכלי, וכגו

 אגוזים, בכ"א הוא נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, ומשום שעיקרו עומד לאיסור.

בשלטי גיבורים שבת מח. מדפי הרי"ף מבואר, שלסוברים שמותר לכבד 

במטאטא רק בית מרוצף ואסור לכבד מקום שאינו מרוצף, אזי המטאטא הוא כלי 

אכתו להיתר, והובא להלכה במג"א שמלאכתו לאיסור ולהיתר, ודינו ככלי שמל

 בסי' ש"ח סק"ט ובמשנ"ב ס"ק כ'.

אך מצד שני ברשב"א בדף קכג. כתב שקדירה היא כלי שמלאכתו לאיסור, ומשום 

שנועדה לבישול אוכל, ולכאורה זה דלא כהשלטי גיבורים, שהרי קדירה עומדת גם 

ינה ככלי לאכסון האוכל לאחר השימוש, וא"כ לפי השל"ג היה צריך להיות ד

 שמלאכתו להתיר, ומדוע סבר הרשב"א שהיא כלי שמלאכתו לאיסור.

ועמדו בזה הפוסקים, ובפמ"ג במש"ז בהקדמה לסי' ש"ח אות ב' ובא"א שם סק"ט, 

וכן ובסי' רע"ט א"א ס"ק י"ד אות ב', כתב שבהכרח צ"ל שדברי השל"ג הם דווקא 

וב השימוש הוא בכלי שמשתמשים בו מחצה לאיסור ומחצה להיתר, אך אם ר

לאיסור הוא כשמל"א, שבכל מקום הולכים אחר הרוב, ולכך הרשב"א אסר 
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בקדירה, שרוב השימוש בקדירה הוא לבישול, וגם בסי' שי"ג א"א סק"ד כתב 

 הפמ"ג בפשיטות שזה תלוי ברוב.

אך הביה"ל בסי' ש"ח סעיף ג' בד"ה קורדום, מביא את דברי הפמ"ג, ונחלק עליו, 

ר תלוי ברוב תשמישו, אלא במה שהכלי עומד לכך, והרשב"א אסר וסבר שאין הדב

בקדירה משום שעיקר תשמישו לאיסור, אך כלי שאין עיקרו לאיסור אין סיבה 

ללכת אחר הרוב, אלא הוא נחשב ככלי שמלאכתו להיתר גם אם רוב תשמישו 

הוא לאיסור, ועפ"ז פסק במשנ"ב בסק"כ שקדירה היא כלי שמלאכתו לאיסור משם 

 שעיקרה עומדת לבישול ולא מחמת שרוב תשמישה לאיסור.

ולפ"ז כיום שמצוי מאוד שאחרי הבישול בקדירה משאירים את התבשיל בקדירה 

ליום או יומיים במקרר,  יוצא שהבישול הוא רק שעה אחת ואילו האכסון הוא 

לשעות מרובות, וא"כ לפמ"ג דינו ככלי שמלאכתו להיתר ומשום שרוב תשמישו 

, אך למשנ"ב דינו ככלי שמלאכתו לאיסור ומשום שעיקרו עומד לבישול להיתר

אמנם כלי פיירקס שנועדו גם לבישול וגם להגשה הם כלי שמלאכתן לאיסור 

 ולהיתר, שמוגדר ככלי שמלאכתו להיתר

וכך גם יש לדון מכשיר סלולארי שיש בו גם שעון מעורר או שיש אפשרות 

דליק את המסך שבמקרה שרוב שימושו הוא להשתמש בו כשעון מבלי צורך לה

בשעון ולא לאיסור, הרי שהפמ"ג יסבור שהוא כלי שמלאכתו להיתר, אך למשנ"ב 

לעולם דינו יהיה ככשמל"א שהרי עיקר שימושו הוא לאיסור אמנם עיין בספר 

אורחות שבת פי"ט הערה ס"ה שהביא לאסור לטלטלו אפילו לצורך גו"מ משום 

 זילותא דשבתא.

 גדרת כלי זייןה

ומכאן יש לדון בהגדרת כלי זיין, שלכאורה עיקר תשמישם הוא להריגה, וא"כ 

 דינם ככלי שמלאכתו לאיסור.

אלא שבספר שולחן שלמה סי' ש"ח סט"ז הובא שהגרשז"א סבר שאקדח שלא 

בשעת מלחמה דינו ככלי שמלאכתו להיתר, ומשום שעיקרו עומד להרתעה ולא 
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אכת היתר, ור"ל שאפילו המחסנית של הכדורים אינה להריגה, והרתעה היא מל

 כמשל"א משום שהיא חלק מהאקדח וגם היא עומדת להרתעה.

ולכאורה דבריו הם רק לשיטת הפמ"ג שסבר הדבר תלוי ברוב תשמישו, א"כ גם 

אקדח רוב תשמישו הוא להרתעה, אך אם נימא כהמשנ"ב שהדבר תלוי בעיקר 

דח הוא להריגה, אלא שבדרך אגב הוא גם תשמישו, לכאורה עיקר תכלית האק

 מרתיע בנ"א, אך בעצם ייצורו הוא להרוג וזהו עיקר מלאכתו.

ואולי הגרשז"א סבר שבעצם תכלית האקדח הוא להרתעה שהראיה שכמעט ולא 

הורגים בנ"א בייחס לכמות האקדחים והרובים שיש אצל בנ"א, א"כ רוב האקדחים 

ומהרש"י הנ"ל מוכח כדבריו, שמבואר שהיו  בעצם מיוצרים להרתעה ולא להריגה,

, א"כ מוכח שיש תכלית בכלי נראים להם כשהם מזוייניםעי"ז שהיו מיראים אותם 

 זיין להשתמש לירא בהם בנ"א.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 ה"קעי

 בענין "הבדלה במוצ"ש חזון"; קטנים בבשר ויין בט' הימים

 ?איך יש לנהוג בהבדלה במוצאי 'שבת חזון'שאלה: 

יעשה הבדלה כמו שעושה כל השנה על יין או מיץ ענבים ]ולא יעשה  תשובה: 

, יתן לו לשתות את הכוס 6-8הבדלה על 'שכר מדינה'[. ואם יש לו בבית ילד בן 

ן לו ילד בגיל הזה בבית, לא צריך לחפש אחרי ילד, אלא ישתה של הבדלה, ואם אי

 .את הכוס בעצמו

ראוי להקפיד לשתות רק את השיעור המינימלי  –]ואם שותה את הכוס בעצמו 

 שנצרך ל'כוס של ברכה'; ראה ב'הרחב דבר'[.

בשר ויין, גם אם הם  8מותר לתת לילדים עד גיל  –וע"פ דעת מרן הגריש"א זצ"ל 

 להסתדר בלי זה.יכולים 

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

ונוהגין להחמיר שלא לשתות יין בברכת המזון ולא הרמ"א )תקנא, י( כותב "א 

 ."ובמקום דליכא תינוק מותר בעצמו לשתות הבדלה ,בהבדלה אלא נותנים לתינוק

וכותב המשנ"ב )ס"ק ע( שצריך שהילד הזה הגיע לגיל 'חינוך ברכות', ומאידך 

לגיל 'חינוך על ירושלים' )שזה גיל יותר מבוגר מסתם גיל חינוך(.  צריך שלא הגיע

לא נחשב שהגיע לגיל  6וראה בשעה"צ )שם, צא( שמבואר שילד פחות מגיל 

'חינוך', והגיע לגיל 'חינוך על ירושלים' שמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל שזה בערך 

 .8גיל 
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, אלא כמו שכותב ואם אין לו ילד בגיל הזה בבית, לא צריך לחפש אחרי ילד

 הרמ"א ש"ישתה בעצמו" מאחר שזה כוס של מצוה.

ב והנה בשו"ע )רצו, ב( מובא שניתן להבדיל על 'שכר מדינה'. אולם מלבד שיש 

ב ד"ה  ,רצו)הלכה לברר מה מוגדר כיום 'חמר מדינה', מ"מ כבר כותב הביאור 

היין מצוי אף במקום ש; משנ"ב רעב, כד( שזה רק במקום שהיין לא מצוי, אבל אם

. והעד על כך ייןשכר מדינה כי אם על בדיל על אין להקרי מצוי וימ ,שהוא ביוקר

 שהרמ"א )הנ"ל( לא הזכיר ולא הציע להבדיל על 'שכר מדינה' במוצש"ק חזון.

ג והנה בשו"ע )קצ, ג( מובא מחלוקת האם חיוב ברכה אחרונה ביין, הוא בכזית 

 כדי רביעית או מכזית פחות או לשתות הראו ברביעית, וכותב השו"ע שלכן יז

 רוב שהוא לוגמיו כמלא ממנו לשתות הספק. וכוס של ברכה צריך מן להסתלק

 .שלם עכ"ד רביעית ישתה הלכך, רביעית

ואמרו בשם מרן הגריש"א זצ"ל, שבמקום שאין ילד ושותה עצמו, לצמצם לשתות 

משנ"ב רח, פב; אג"מ או"ח  רק מלא לוגמיו ולאכול מזונות ולכלול בה על הגפן )עי'

 (.48ח"ב סי' קט; שש"כ פנ"ד הע' עא; וזאת הברכה עמ' 

ד  והנה המשנ"ב )תקנא, ע( כותב שמשמע בדגול מרבבה, שגם ילד שלא הגיע 

לגיל חינוך להתאבל על ירושלים, מעת שהגיע לגיל חינוך, אסור לו בשר ויין ורק 

 בכוס של הבדלה התירו.

 8"א זצ"ל כשיטת המג"א )שם, לא( שילדים פחות מגיל אולם דעת מרן הגריש

 אפילו אם יכולים להסתדר בלי בשר, מותרים באכילת בשר.

וכל הנידון הוא רק "כשהוא בריא" )לשון המשנ"ב שם(, אבל אם הילד אינו בריא 

ל כך )כגון שהרופא ממליץ לתזונת גופו שכדאי שיאכל בשר( פשוט שמותר 

 שלוש עשרה. באכילת בשר כל שאינו בן

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

-בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס כל

 בו 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ, ומרביץ תורה באלעד

 המשכים בבוקר להיות מעשרה הראשונים שכרו כאלף

ֵבי ַהָחַמִים ָלֹרבקֵ ֱאלֹ  'ה כֹוכְּ ם ַהיֹום כְּ כֶּ ִהמְּ ם וְּ כֶּ תְּ ָבה אֶּ ם ִהרְּ ם ֹיֵסף קֵ ֱאלֹ  'ה .יכֶּ י ֲאבֹוֵתכֶּ

לֶּ  ם אֶּ ם ָככֶּ םֲעֵליכֶּ ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ כֶּ תְּ ָעִמים ִויָבֵרךְּ אֶּ ם  .ף פְּ ֲחכֶּ ַבִדי ָטרְּ ָשא לְּ  ֵאיָכה אֶּ

ם כֶּ ִריבְּ ם וְּ  יב(-. )א, יוַמַשֲאכֶּ

 הגאון רבי שמעון דייטש זצ"ל תלמיד החתם סופר, כתב לבאר זאת בזו הלשון:

גם כן  ידוע כי כל פרשת דברים תוכחות, והנה קבלת עול מלכות שמים ערבית

מצוה רבה היא, ומצוה להתפלל עם דמדומי חמה, וכדברי חז"ל )ברכות ט, ב( א"ר 

זירא מאי קרא )תהלים עב, ה( "יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים", ועיין שם 

 היינו מנחה. -פירוש רש"י, לפני ירח 

והנה ישראל זריזין ומאחרין בבית המדרש, אבל בהשכמה עדיין לא ידענו, וקיל 

. ופירושו: דיותר קל לשכב לישון מאשר א"יומא דף כב עיגני ממיקם )א.ה. עי' מ

להשכים(, וראיה ממתן תורה שהוצרך משה רבינו ע"ה להקיצן, וביקש משה רבינו 

ע"ה שיהיו זריזין גם כן להקדים ולהשכים כדי שיהיו מיראי ה' עם השמש. ויש 

שיהיה מעשרה הראשונים,  להקדים כאימרתו של רבי יהושע בן לוי )שם מז, ב(

נמצא אחד מעשרה הראשונים הוא כמאה, שאפי' מאה באים נוטל שכר כנגדן. 

 ויהיה זה אלף. -וכפי מה שכתב יהיה הפירוש כמאה פעמים עשרה 

שאתם זריזין עם דמדומי חמה ולפני  -וזהו שאמר "ה' אלקיכם הרבה אתכם" 

י' כבר אתם זריזין בערב דהיינו פ -ירח, והיינו "והנכם היום ככוכבי השמים לרב" 

לפני הירח והכוכבים, אבל "יוסף ה' עליכם" זריזות שתקדימו גם עם השמש, ועל 

ידי כן תהיו אלף פעמים, דהיינו מאה פעמים עשרה. והיינו זו משלי )א.ה. עי' עיין 

רש"י שם פסוק י"א, שישראל שאלו את משה רבינו ע"ה כיצד אומר "אלף פעמים", 

כבר הבטיח לאברהם אבינו ע"ה )בראשית יג, טז( "לא יוכל איש למנות  הרי הקב"ה
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וגו'". והשיב להם משה רבינו ע"ה: זו משלי היא, אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר 

לכם, עיין שם(, שמשה היה זריז בהשכמה אבל ישראל היו צריכין שיקיצן משה 

לקים". ועוד "ויברך כידוע, וכדכתיב )שמות יט, יז( "ויוצא משה אותם לקראת הא

פירוש עשרה הראשונים שכר "ברבים היו עמדי", ששכר אתכם כאשר דבר לכם", 

)א.ה. עי' עיין תהילים נה, יט; ובתנא דבי אליהו רבה פרק  רבים עושי מצוה מרובה.

 י'(.

אמנם קשה הרי די במשה שישכים להיות קורא ק"ש כוותיקין, אמנם קושיא זו 

סיפור אודות רב ברונא לעיל ט ע"ב שסמך גאולה כבר הקשו הראשונים על ה

לתפלה למה לא הביא אז גאולה לעולם, ותירצו שרב ברונא לא יוכל לתקן אלא 

מה שאדם אחד יכול לתקן, וצריך לגאולת ישראל שיתקן כל ישראל כן, שיהיו 

כולם זריזין לסמוך גאולה לתפלה עם הנץ. וזהו אם תאמרו די בי, לזה אמר איכה 

 .אמרי שפר )ברכות מז:(נגד כלכם, וק"ל. כן כתב ב -די טרחכם וכו' אשא לב

* 

שהעשרה שמביאין את השכינה וכן מצינו לה'בן איש חי' זצ"ל, שכתב בפירוש 

 .)ברכות ח, א(אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין , וז"ל שם: נחשבים כאלף

בחוקותי  נראה לי בסייעתא דשמיא הטעם לזה, כי בברכה של ישראל בפרשת

כתיב )ויקרא כו, ח( "ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו". נמצא יש 

כאן ב' מדרגות: הא' שיהיה נחשב כל אחד מישראל כעשרים, והב' שיהיה נחשב 

כל אחד מישראל כמאה. וחילוק זה יהיה כפי רבוי הנמצאים, שאם מתחברים 

ון דליכא חיבור עשרה, יש פחות מעשרה בעסק תורה ותפלה, או בדבר מצוה, כי

להם מדרגה הקטנה שכל אחד נחשב כעשרים. אבל אם הם חיבור עשרה 

שהשכינה שרויה ביניהם, אז יתעלו למדרגה הגדולה, שכל אחד ואחד נחשב 

 כמאה.

ולפי זה נמצא העשרה נחשבים כאלף. ובזה פרשתי בס"ד רמז הכתוב )תהלים פד, 

שיהיה שם צירוף עשרה שאז נחשבים  יא( "טוב לי יום בחצריך מאלף", כלומר
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ולכן אמרו רבותינו ז"ל לעיל )ו, ב(: כל שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת  כאלף.

ולא מצא עשרה מיד כועס. ולכן כיון שהם ציבור שנחשבים כאלף, אז בתפילתם 

יהיה עת רצון. כי ידוע ד' מדרגות המספר הם כנגד אבי"ע, והאלפים הם כנגד 

ם הוא רצון ורחמים גדולים, מפני שאין שם תערובת קליפה. ולכן אצילות, אשר ש

 אין שם דין ולא בחינת זעם וכעס כלל. כן כתב בבן יהוידע )ברכות ח.(.

 okmail.co.il@9335108לתגובות: 
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 טעמי המקרא ותורה שבעל פה / זלמן פישר

וכידוע והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז 

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

 תבנית טעמים בתפקיד לכתחילה ובפועל.

ךְּ ֶּּ֖ד בֵ֔מֹֽחרֵ ֙ םֹוי רָׂ֥שעָ  דַ֨אחַ  ֵנֽעַ ּב ׁ֥שָקדֵ  ד֖עַ  יר ֵ֑עִ ׂש-ַהר רֶּ  )א, ב( .ַרְּ

ֹֽחרֵּ  ֙םֹוי ר֤ ׂשע   דַ֨אחַ )ב(  רש"יפי'  תם? אין לכם אמר להם משה: ראו מה גרמ - ב֔מֵּ

עשר יום,  אחד מהלךדרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר, ואף הוא 

; שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב, שנאמר: ואתם הלכתם אותה בשלשה ימים

"ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש" וגו' )במ' י,יא(, ובעשרים ותשעה 

ש ברנע; צא מהם שלשים יום א( שלחו את המרגלים מקד בסיון )ראה תענית כט,

כ(, ושבעה ימים  שעשו בקברות התאוה שאכלו הבשר חדש ימים )ראה במ' יא,

בשלשה ימים הלכו כל טו(, נמצא  שעשו בחצרות להסגר שם מרים )ראה במ' יב,

למהר ביאתכם לארץ;  לכם, וכל כך היתה השכינה מתלבטת בשביאותו הדרך

 שעיר ארבעים שנה.ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר 

* 

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, מוצע לומר 

, פועלת גם בתפקיד 'לכתחילה קטן-קדמא מרכא פשטא זקףכי תבנית הטעמים 

  .ובפועל'

ֹֽחרֵּ  ֙םֹוי ר֤ ׂשע   דַ֨אחַ לפי זה נראה לבאר הכתוב  מחורב לקדש ברנע  לכתחילה - ב֔מֵּ

כל כך היתה השכינה מתלבטת  ובפועללך אחד עשר יום, דרך הר שעיר הוא מה

שהלכו כל אותה הדרך בשלושה ימים עד קדש  למהר ביאתכם לארץ; לכםבשבי

ברנע. ושוב לכתחילה ובפועל: אבל במקום להתקדם לארץ ישראל שלחו 
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הסב , בשליחה ובבכיה שבאה אחריה, ובשביל שקלקלתםהמרגלים מקדש ברנע 

 גר ארבעים שנה.אתכם סביבות הר שעי

 .בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221 לתגובות: 

                                                
 – ֢חמונ; להגביל –ותפקידם קיסר נקראים פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: אתנ ג

=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי

 א֧דרג; מקום מכל, לרבות יתור, לגדול שעשויה' קב – טרחא=  א֖טפח א֤שנוי משמעות, רבוי מתפשט; מרכ –א ֖טרח

 ֤אמרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤מרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב

 –עם, בד"כ מצב אחד נדרש; פסק ׀ מוטה של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח

 ן֔קט-זקף; 1, פשוט – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; זרקא

=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 –

=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – ֝אואזל א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞= גרשירש ֝ג

 דרוש – ֡רפז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק

קטן; תבנית )ב( -לפחות שתי תבניות טעמים  תבנית )א( קדמא מרכא פשט זקףלדרך לימוד "לכתחילה ובפועל" 

יכ' ֔הלַ  ׁש֙ דֶ ֙קֹ  ֹ֤וֵּיתּב-ֶאת ׁ֨ש ּדַיקְ - ֽיּכ ׁשיְ֗וא  קדמא מרכא זרקא סגול. דוגמת המפתח ההילכתית היא בכתוב   יןֵּּ֤ב ֔ןֹהֵּ ּכהַ  ֹו֙ ְוֶהֱֽער 

 .ם. )ויקרא בחקתי כז, יד(. ע"פ ספרא בחקתי פרשה ד פרק י )א(ּוקֽ י   ֤ןֵּּכ ֖ןֹהֵּ ּכהַ  ֹ֛וֹאת יךְ ַ֤יע ר   רֶׁ֨שַא  ּכ ֑ער   ין֢בֵּ ּו בֹ֖וט
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

 גם בי התאנף ה' 'בגללכם'

ַאַמף ִבי ַגם ם' ה ִהתְּ כֶּ ַללְּ הֹוֻשעַ  ָשם: ֹלא ָתֹבא ַאָתה ַגם רֵלאֹמ  ִבגְּ ָפנֶּיךָ  ָהֹעֵמד נון ִבן יְּ  לְּ

ם ָשָםה ָיֹבא הוא כֶּ ַטפְּ ר וגו' וְּ ם ֲאשֶּ תֶּ יֶּה ָלַבז ֲאַמרְּ ם ִיהְּ ֵניכֶּ ר ובְּ עו ֹלא ֲאשֶּ  טֹוב ַהיֹום ָידְּ

ָמה ָשָםה ָיֹבאו ֵהָםה ָוָרע נֶּ תְּ ם אֶּ ָלהֶּ ֵהם וְּ  לט(-ִייָרשוָה )א, לז וְּ

ַאַמף ִבי ַגם ם' ה ִהתְּ כֶּ ַללְּ  הלא במשה התאנף גלל חטא מי מריבה? - ִבגְּ

פעמים דבשביל חטא מי מריבה וכמה הקשו המפרשים הלא מפורש בתורה כמה 

ברמב"ן ובאור עיין  "בגללכם"., והאיך אמר לא נכנס משה רבינו ע"ה לארץ ישראל

 החיים.

י( אמר משה רבונו של  –חוקת וביותר קשה על פי מה דאיתא במדרש תנחומא )

עולם הרי גזרת עלי למות במדבר עם הדור הרע הזה שהכעיסוך, עכשיו יאמרו 

הדורות אף אני שוה להם "יכתב עלי על מה נענשתי". )ועיין עוד במסכת יומא דף 

יג(. והאיך משה רבינו כלל עצמו בחטא המרגלים,  -פו ע"ב, וברש"י פינחס כז 

תם בחטא זה.כאשר הוא בקש שלא יאמ  רו שהוא היה א 

כתב, אף על פי שהקצף על משה רבינו היה בעוון מי מריבה, במנחה בלולה  והנה

מכל מקום אף על גב דלאו בפירוש איתמר בדבר המרגלים מכללא איתמר, מאחר 

והבאתי אותם וידעו את  כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נוןשנאמר בפרשת שלח 

 שהאחרים כולם ימותו במדבר ומשה עמהם.(. מכלל לא-ל –)יד הארץ 

יש לדקדק אמאי הכניס בין הדבקים בתוך ענין )ד( כתב,  והחיד"א בפני דוד

דכתיב  ד המרגלים מה שגזר עליו על מי מריבה, שהרי אחר כך חזר לענין המרגלים

וגו'. ועוד איך קאמר בגללכם, והרי היתה הגזירה בעבור מי וטפכם אשר אמרתם 

 מריבה.

                                                
שכתב לבאר, ועוד הוספתם לחטוא בפעם אחרת )במי מריבה( עד הרמב"ן זה כתב כפי הנראה לאפוקי מדברי  ד

 .באור החיים שמנעתם גם אותי מלעבור, וע"כ כתב שעדיין מדבר ממרגלים, וכמו שהקשה
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שמעתי אשר  (סדר קורח) ראש דודה לומר כמו שכתבתי בעניותנו בספר ונרא

אשר בדורות  ,באומרים לי, משם זקני רבני עיר קדשנו ירושלים תבנה ותכונן

ֵהֵביאִתי ֹא   פרשת שלח שלפנינו, בכונת פסוקי יֶּה וְּ ם ָלַבז ִיהְּ תֶּ ר ֲאַמרְּ ם ֲאשֶּ כֶּ ַטפְּ ָתם וְּ

לו בַ  וגו' ם ִיפְּ ם ַאתֶּ ֵריכֶּ ָבר ַהזֶּהוִפגְּ ָכל  וגו' ִםדְּ ה לְּ ֱעשֶּ ִתי ִאם ֹלא ֹזאת אֶּ ֲאִני ה' ִדַברְּ

ָשם ָיֻמתו וגו'ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהֹזאת  ָבר ַהזֶּה ִיַתםו וְּ  .לא, לב, לה( –)יד  ַבִםדְּ

, ולמה חזר לומר )שם כט( במדבר הזה יפלו פגריכםדיש לדקדק דכבר אמר 

אני ה' דברתי אם טפילה, ותו להבין  "אתם" וד תיבתוגו', ועופגריכם אתם יפלו 

זאת  אם לאדהוה ליה למימר דברתי זאת אעשה. ומאי  - לא זאת אעשה להם

 ,אעשה

( במתניתין ומתניתא פליגי רבי  עקיבא ע"ב ודף קי ע"א אמנם בסנהדרין )דף קח

ורבי אליעזר, דרבי עקיבא סבר דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא דכתיב 

לעולם הבא. ורבי  - ושם ימותו ,בעולם הזה - יתמו, דבר הזה יתמו ושם ימותובמ

 עיין שם, ה(. –)תהלים נ  אספו לי חסידי אליעזר סבר באין הן לעולם הבא שנאמר

 .במדבר הזה יתמו ושם ימותווצריך לדעת רבי אליעזר האי קרא דרבי עקיבא 

 מאי דריש ביה.

( דמשה רבינו נשאר במדבר להביא עמו שם -תנחומא והנה רבותינו ז"ל אמרו )

 לעתיד לבא דור המדבר.

לבך תשית לדעת פירוש הכתובים הנזכרים, דהנה מקדמי ו ,ובכן הט אזנך ושמע

. נמצא דהיה הדיבור )שם כו( ידבר ה' אל משה ואל ואהרן לאמראר"ש כתיב ו

וגו'. אמור להם במדבר הזה יפלו פגריכם מדבר למשה ואהרן, וכבר נגזרה גזרה 

ועתה הדיבור מוסב אל משה ואהרן שעמם היה מדבר, ואמר להם למשה ואהרן 

באופן כי מה , וגו' חוזר לדור המדברובניכם . ופגריכם 'אתם' יפלו במדבר הזה

שאמר ופגריכם אתם חדשות הוא מגיד ומדבר לנוכח אל משה ואהרן, ועל שניהם 

עצמם ישארו במדבר,  שגם משה ואהרן פגריכם אתם יפלו במדבר,הוא אומר ו

ויהיב טעמא למילתא למה צירף למשה ואהרן שגם הם יסתלקו במדבר, ההוא אמר 



 

 לעמ'  -אספקלריא 

 

 

כלומר אם לא  - אם לאדיבור קשה, כלומר הגזרה היתה קשה,  - אני ה' 'דברתי'

 - הרעה הזאת במדבר הזה יתמו זאת אעשה לכל העדהתסתלקו אתם במדבר, 

ל אם גם אתם תשארו במדבר יש להם לעולם הבא, אב - ושם ימותובעולם הזה, 

תקנה לעולם הבא, ובהא ניחא דרבי אליעזר לא חייש לקרא דבמדבר הזה וגו', 

לעולם  - ושם ימותו ,בעולם הזה -יתמו  דעליה סמיך רבי עקיבא, דגם הוא דורש

הבא, אבל זהו אם לא ישארו משה ואהרן במדבר, ודרשינהו לקראי על דרך 

 אוזן שמעה ותאשרם. ,ו אשר שמעתי"בני ירושלים תהאמור. זהו תורף דברי ר

ונמצא דבגזרת המרגלים שם ממש נגזר על משה רבינו להסתלק במדבר כדי שלא 

גם בי התאנף ה' יתקיים בדור המדבר במדבר הזה יתמו ושם ימותו. וזהו שאמר 

 ,לעולם הבא - ושם ימותוכלומר בשביל אמירה אחת דהיינו  - בגללכם לאמר

נראה ככועס במי מריבה, אבל העיקר בלבד  - בגללכם התאנףיתקיים  שלאובכדי 

לרבות אהרן לא תבא  גם אתהגזר,  ושם ימותובעבור אמירת  - בגללכם לאמרהיה 

                .                                                                               ה שם. ונמצא דיפה דיבר הכתוב ובזמנו דיבר כמבואר

על פי מה שכתבו התוס' במסכת קידושין )דף ל"ז ע"ב ד"ה לתרץ נראה לי בס"ד ו

בשנה השנית לצאתם מארץ הואיל( וזה לשונם, בפרשת בהעלותך על הפסוק 

א( פירש רש"י, פרשה שבראש הספר לא  -)במדבר ט  מצרים בחודש הראשון

מפני  ,ולמה לא פתח בזו נאמרה עד אייר, למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה,

שהיא גנותן של ישראל שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא 

ואם תאמר, ולמה לא הקריבו, ויש לומר דסבירא להו כתנא פסח זה בלבד, והקשו 

דהכא דאמר שכל מקום שנאמר ביאה אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, ובפסח 

מן הדין לא היה להם לעשות הפסח, מה כיון שנאמר ביאה. והקשו ואם תאמר, 

ליכנס  שנשתהו"גנות היה להם שלא הקריבו אלא פסח זה. ותירצו דהיינו גנותם 

ואם היו זוכים ולפיכך לא נצטוו, , "לארץ עד ארבעים שנה מפני עוון המרגלים

 עכ"ד. ליכנס לארץ מיד היו מצווים מיד.

                                                
 שכתב לתרץ עוד.עיין עוד בראשית דבריו מה  ה
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 "בגללכם"תאנף ה' הגם בי לישראל שפיר, מה שאמר להם משה  והשתא אתי

תעכבנו במדבר שחטאתם במרגלים ה בגללכי  – לאמר גם אתה לא תבא שם

חטאתי במי ואז מתה מרים במדבר ולא היה מים לעדה לשתות, וארבעים שנה 

לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם נגזר עלי  אזמריבה ו

ם במרגלים היינו נכנסים תכאחטכי לולא  "בגללכם"וזהו הכוונה יב(.  -)במדבר כ 

 ה פוסק הבאר, ולא הייתי חוטא במי מריבה.לארץ מיד ולא הי

כי  ,ל משהעלכך הכניס לכאן גזירה ש ,שכן כתב וזה לשונובכלי יקר אתי מצשוב 

הא בהא תליא, כי על ידי גזירת המרגלים נתעכבו במדבר ארבעים שנה, ובתןך זה 

פסק הבאר במיתתה וחסרו להם המים,  של מרים למות. ועל ידי זה ההגיע זמנ

ונתגלגל ענין מי מריבה על ידי זה. ואילו לא חטאו המרגלים היו נכנסים לארץ 

וזכיתי גם  וברוך שכיוונתי .ישראל מיד עם מרים ולא היה משה בא לכלל עונש זה

 לעטר הפירוש בציצים ופרחים מדברי התוס'.
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 יםלב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועד

 שבת חזון

 היא הפטרה השלישית והאחרונה מתלתא דפורענותא. שבת חזון

 הטעם שנקראת בשם שבת חזון

 על שם שמפטירים בה בישעיה )א, א( "חזון ישעיהו" )תשובות הגאונים דף קמג(.

על פי המדרש "לא היו ימים טובים לישראל וכו' כי כל הימים שהיה  טעם אחר:

שמחה וליו"ט" וכן כתבו "עוד חזון למועד" ר"ל בהם צרה יהיה נהפך לששון ול

שבת חזון יהיה ליום טוב גדול וע"כ נקרא על שם הנחמות )ספר מטעמים ענין שבת 

 כא בשם דברי שלום(.

לפי שהחודש הזה חציו זעם וחציו נחמה על כן נקרא שבת חזון,"חזון"  טעם אחר:

 מים שם כב בשם ש"י(.חמה לומרשעוד ינחם אותנו ה' )מטענחציו ועם זציו חר"ת 

 שבת השחורה

לפי שיש בה מנהגי אבילות או  והטעם:יש שקוראים לשבת זו שבת השחורה, 

 כעין אבילות)לוח דבר בעתו חודש אב(.

 טעימת האוכל שיש בו בשר לפני שבת

: שבערב שבת חזון אין לטעום ממאכלי הבשר כדי לבדוק טעמם יש אומרים

א הליכות והנהגות בין המצרים ", הגריש110ד אפילו אכילה מועטת)לקט יושר עמו

שלטעום שרי רק שלא יבלע את מה שטועם מן התבשיל,  ויש אומרים: (,11עמוד 

א "כיון שהמנהג הוא שלא לאכול בשר בתשעת הימים )שש"כ ח"במב סא, הגריש

 , שו"ת רבבות אפרים ח"א שסז(.11בהליכות והנהגות בין המצרים עמוד 

שטעימה זו אינה כיון והטעם:לטעום בכל ערב שבת שרי,  שהרגיל ויש אומרים:

)דף סב( דהוי משום "טועמיה חיים זכו" כמבואר בשער הכוונות לשם הנאה אלא 

כמכין סעודה למלך שטועם התבשילים אם הם טובים וזה סוד טועמיה חיים 

 .)מקור חיים תקנא ט, אור לציון פרק כו ה ד(זכו
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 זמן לבישת בגדי שבת

א, בקרא עלי מועד "שאפשר ללבוש בגדי שבת מחצות היום )הגריש :יש אומרים

לפי שמחצות יש כבר הארה של שבת  והטעם מחצות:פרק ד הערה יט בשם מג"א(. 

ממנחה קטנה )הגרנ"ק  ויש אומרים:)נטעי גבריאל בין הצרים פרק מה הערה יא(,

שבת )שש"כ שלא ילבש אלא סמוך ל ויש אומרים:קרא עלי מועד פרק ד הערה יט(, 

 פרק מב נו(.

 זמן הורדת הבגדים במוצ"ש חזון

א, בקרא עלי "שאין חיוב להוריד את בגדי שבת מיד במוצ"ש )הגריש יש אומרים:

מועד פרק ד הערה י"ח( אך מי שהוריד החליפה ראוי שיחזור וילבש בגדי יום חול, 

ד השינה ואם אינו יכול מותר לו לחזור ולבוש את החליפה של שבת אף במוצ"ש ע

שיש להוריד מיד במוצ"ש )שש"כ פרק  (. ויש אומרים:)קונטרס יום השבת ח"א ע"ב

 מב נו(,

 ניגון לכה דודי

: לשיר ויש שנהגו: לשיר את הפיוט "לכה דודי" במנגינה של "איכה", יש הנוהגים

במנגינת של קינת "אלי ציון" הנאמרת בסיום קינות של תשעה באב )מנהגי 

 פרנקפורט(.

כדי שלא להראות אבילות בפרהסיא בשבת )דרכי  א נהגו כן, והטעם:ויש של

 חיים ושלום(.

 קריאת התורה

לעולם פרשת דברים לפני תשעה באב )שו"ע  פרשת דברים לפני תשעה באב:

כדי לקרוא בתוכחותיו של משה קודם תשעה באב, ומפטירים  והטעם:תכח ד(, 

 ן )ביאור הלכה תכח ד ד"ה טוב(.בחזון כדי לקרוא בתוכחותיו של ישעיה על החורב

כדי שיקראו )דברים א יב( "איכה אשא לבדי" ויפטירו בחזון )ישעיה א,  טעם אחר:

 א( "איכה היתה לזונה" )סידור רש"י סימן תג מחזור ויטרי רסא(.
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 הפסקה לשני בפסוק יא

קוראים לכהן "עד כוכבי השמים לרוב" בפסוק י' ולוי מתחיל )שם יא( מ"ה' 

על פי הרמ"א )קלח ד(  והטעם:בותיכם" )רמ"א תקנד יט, משנ"ב ס"ק לט(,אלוהי א

שכתב שיש להתחיל ולסיים קריאת התורה בדבר טוב ולכן מסיים הכהן פסוק 

 קודם שני כדי שלא להתחיל באיכה שהיא תוכחה.

 קריאה במנגינת איכה

ר יש שנהגו לנגן במנגינה של איכה )ליקוטי מהרי"ח בסדבפסוק )שם( יג איכה

 כדי להודיע שהשבוע יחול תשעה באב )א"א קלח(. והטעם:קריאת התורה לשבת(, 

: כדי שלא להראות אבילות בפרהסיא)חזו"א הובא ויש שלא נהגו כן, והטעם

 במועדים וזמנים ח"ח רנא בהג"ה(.

ע"פ החיד"א )בהערותיו על ספר חסידים( לשיטתו שאין לשנות את  טעם אחר:

 ם )ספר אבלות החורבן פרק ז הערה ד(.טעמי התורה לטעמי הכתובי

 הפטרה חזון

הפטרת חזון היא אחרונה מתלתא דפורענותא, ומפטירים בחזון ישעיה )ישעיה א, 

 א( עד פסוק כז "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" )טושו"ע תכח ח(.

 הפטרה במנגינת איכה

(, מלבד ההפטרה בניגון של איכה )ע"פ מג"א רפב יד בשם הריב"ש יש שקוראים:

פסוקי הנחמה שבה שנקראת בניגון הפטרה רגילה "לכו נא ונוכחה" )שם יח( "אם 

 תאבו" )שם ט( "לכן נאום וכו'" עד סוף ההפטרה.

לפי שחששו משום אבילות שבפרהסיא )דינים  ויש שלא נהגו כן ,והטעם:

 והנהגות לחזו"א פרק יט ז, דולה ומשקה עמוד כח בשם החזו"א ובשם הגרח"ק(.

 יר לרב המקוםמפט



 

 להעמ'  -אספקלריא 

 

 

, )מג"א רפב יד, שערי אפרים שער ט כז(, יש הנוהגים שרב המקום עולה למפטיר

לפי שחלקים מן הפטרה של שבת חזון נאמרים בניגון של מגילת איכה לכן  והטעם:

 עולה למפטיר הרב שיודע לקונן על החורבן )שם(.

שיתבייש  לפי שנאמר בהפטרה )ישעיהו א כג( "שריך סוררים" מוטב טעם אחר:

 מעצמו ממה שיתבייש על ידי אחרים )ליקוטי חבר בן חיים סימן רפב(.

כיון שקוראים את הפטרה מתוך הקלף ויש בעל  והטעם:, ויש שאין מקפידים בזה

 קורא קבוע שקורא ואין העולה קורא ההפטרה לכן אין נפק"מ בדבר זה.

 זמירות שבת

דהוי לכבוד  והטעם:בכל שבת, שרים זמירות שבת ככל שבת אפילו אינו נוהג כן 

שבת וכשם שמותר לאכול בשר בסעודה שלישית של ערב ת"ב אף למי שאינו נוהג 

 כן בכל השנה כיון שהוא לכבוד שבת ה"נ )אגרות משה ח"ד קיב א(.

ובקונטרס קיצור הלכות בין המצרים שהביא בשם ספר יוסף אומץ )סימן תכא( 

 בקול נמוך.שכתב שיש לזמר זמירות שבת בשבת חזון 

:אע"פ שקי"ל יו"ט שחל באמצע השבוע אין אומרים "ויהי נועם", "ויהי נועם"

משום שהטעם  והטעם:כשחל תשעה באב באמצע השבוע אומרים "ויהי נועם", 

שאין אומרים כשחל יו"ט באמצע השבוע כיון שלא שייך לומר "ומעשה ידינו 

באב מותר בו מקצת  כווננה עלינו" שהרי נאסר ביו"ט במלאכה משא"כ תשעה

 מלאכה ושייך לומר "ומעשה ידינו כווננה" )לבוש מנהגים ד(.

 שתית כוס הבדלה

מכיון שנאסר שתית יין מר"ח, יש הנוהגים לתת לקטן לשתות את כוס הבדלה, 

ומיהו הגרשז"א היה שותה בעצמו ולא היה נותן לקטן )הליכות שלמה בין 

 המצרים יד כז(.

ין לקטן שישתה, באין לפניו ילד קטן אלא מבוגר יותר ליתן את הי א כתב"הגריש

ולפני בר מצווה יתן לילד ובלבד שלא ישתה בעצמו, לא היו לפניו בנים קטנים 

 (.146ישתה הוא בעצמו גם כשיש לו בת קטנה )גלאט מהדורא כא עמוד 
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 זמן קידוש לבנה

ץ המצוה דאין להחמי)מעשה רב קנט(, והטעם:, הלבנה קודם ת"ב לקדשיש נוהגים

 ולהמתין עד אחר ת"ב.

שאין לקדש לפני תשעה באב )רמ"א תכו א( לפי שאין שורין בשמחה  ויש נוהגים:

 )משנ"ב שם ס,ק י( מפני החורבן וקידוש לבנה צריך לומר בשמחה

: בקידוש לבנה אף בשבוע שחל בו מותר לשיר טובים שירה "בטובים מאורות"

א הובא בספר "קידוש לבנה )הגריש מאורות ואף לצאת במחול של מצווה אחרי

 אשרי האיש פרק סט, יד(.

א ": אחר הבדלה לא ישירו פיוט "אמר ה' ליעקב" )הגריששירה אחר הבדלה

 האוה"ל(.
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 ומועדים התורה עללבנו' 

איך יכל משה להכות את מואב מחמת קל וחומר הרי אין 

 דין?עונשין מן ה

ָחָמה  ָגר ָבם ִמלְּ ַאל ִתתְּ ת מֹוָאב וְּ  )ב, ט(ַאל ָתַצר אֶּ

וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא  ,שואלת (ב"ק לח)הגמרא 

ומה מדינים שלא באו אלא  ,ואמר ל וחומראלא נשא משה קומבארת: ברשות? 

מן לא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם, מואבים עצ

אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי, שתי  !?כל שכן

 עד כאן. פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית.

המשנה למלך בפרשת דרכים שואל בשם חכמי אשכנז, וכי ממתי מתעניינים 

 שרים וארבעהעצדיקות שיצאו מעם המחויב מיתה, שהרי הם גרמו להרג  שתיב

וכי מחוייבי מיתות בית דין לא נהרגים בגלל שעתידים לצאת מהם  !אלף מישראל?

חכמי אשכנז, שבשביל מלכות בית דוד התורה ענו ו !אחרי דורות ילדים צדיקים?

 חידשה כאן שימתינו ולא יהרגו מיד!

, שמשה חשב להרוג את (ב"ק לח)והנה המשנה למלך מקשה על הגמרא הנזכרת 

למרות שיש קל וחומר ו ,ממדין, הרי יש כלל שאין עונשין מן הדין ל וחומרמקמואב 

וקשה איך חשב משה רבינו  !ממדין בכל זאת אין הורגים את מואב מכוח קל וחומר

שבן נח כן נענש מן הדין, כי רק אצל  ,מכח קל וחומר להרוג את מואב? ולכן חידש

 .ישראל יש את הכלל הזה

שאולי מגיע לחמור סברא יש בכך, אין עונשין מן הדין אבל עדיין יש לתמוה, ש

מה מקום יש  אם כןומהרש"א בסנהדרין ס"ד, ה , וכדברייותר עונש גדול יותר

 לחלק בזה בין יהודים לבן נח?
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וגם  .שבמלחמה לא קיים הכלל שאין עונשין מן הדין ,שליט"א ורי ורביומתרץ מ

 !אן? הרי נקמה יש כאן ולא מלחמהמלחמה יש כ ולכאורה, וכי איז ריך עיוןבזה צ

 ?זהלחלק שבמלחמה אין את כלל  אוגם מה הסבר

* 

 במלחמת היצר לא שייך הכלל של 'אין עונשין מן הדין'

רש"י בפרשת מטות, שכתב שבלעם הרשע דברי ונראה לבאר כל העניין על פי 

, אלף שבאו למלחמה על מדיין, ונתן להם עצה רעה שנים עשרעל אותם  לגלגבא ו

 פיםואמר להם אם כשהייתם ששים ריבוא לא הצלחתם להם, עכשיו בי"ב אל

 לכן לא קפחוהו ושילמו לו בכך שהרגו אותו בחרב. ?אתם באים להילחם

ריבוא לא ניצחו",  ששים"שלא ילחמו כי קודם ה –עצה נתן להם  וולא מובן איז

במלחמה  וכי איזו מלחמה היתה בין כל עם ישראל נגד מדין, שעם ישראל כשל

 ההיא?

וטען  בלעם למלחמת היצר, שעם ישראל כשל בבנות מואבשהתכוון  יש לומרו

ריבוא. ולכן נתן להם  ששיםשאין להם את הכח של  ,לוחמיםיכשלו הכל שכן שש

 יכשלו. בודאיעצה, שחבל שינסו לכפות את יצרם הרע כי 

ומלבד , לא היתה מלחמת דמים, אלא מלחמת היצרבעיקרה המלחמה הרי לנו ש

הנקמה הגופנית שהרגו במדיין היתה מטרה נוספת, שהרי היות והעיקר הוא 

המלחמה הרוחנית, לכן הנקמה הגדולה ביותר במואב היתה להוציא מהם את 

ומלאך רע בעל כורחו 'הרוחניות הגדולה, ההיפך ממה שהם רצו לטמאות! בבחינת 

זו הנקמה הרוחנית , כי ממנו יצא הטוב! ודוד המלך שיצא ממואב, 'יענה אמן

 הגדולה ביותר שעם ישראל נקם במואב שטימאו את ישראל.

מעתה מובן, שבמלחמת היצר בודאי אין שייך הכלל של 'אין עונשין מן הדין', כי ו

 .הנדון אינו 'עונש' אלא הצלה מהיצר הבא להחטיאנו רח"ל

ומות לעם ובורא עולם ברחמיו יראה ברצוננו העז להילחם ביצרנו, וייתן עוז ותעצ

 אמן ואמן. ,ונזכה במהרה לבניין בית המקדש במהרה בימינו
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 משהו נפלא לכבוד שבת חזון!

שבת חזון הוא יותר גדול ידוע מה שגילה האוהב ישראל )סוף פרשת דברים( 

עתי לבאר כי יתרון האור מן החושך, , עכדה"ק. ושמנהבמעלה מכל שבתות הש

ולכן כל כמה שיותר חושך בימי השבוע, ממילא יתרון האור של שבת. ויש 

להעמיק בזה הרבה. ועכ"פ לכבוד השבת היותר גדול נעתיק גרגיר נפלא שחנני 

השי"ת בחמלתו הגדול לדל כמוני. ואשמח לשמוע הוספות או הארות וכדומה, כי 

 .סוף סוף נשמע כענין חדש

 תפילות ש"ק הכנה להסעודות

, "ק(מצות אכילת קבסוף  להצמח צדק מחב"ד זי"ע," )מצותיךהנה בספר "דרך 

וז"ל, "כאשר יתעורר . תפלות ש"ק הם כהכנה לסעודות ש"קש, דבר חדשמצינו 

תחלה בתפלה בכוונה, אזי ימשיך אח"כ באכילתו את העונג עליון", והיינו כמו 

הקדושה באכילת הזבח ע"י הברכה שברכו עליה  שמבאר שם כי הכהנים המשיכו

ואם יאכל מקודם "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול אשם" וכדומה. "

 וכו'" בשבת בלא תפלה בכוונה, לא יעשה כלום, ויתפשט התענוג גשמי של המאכל

כאשר מעיינים בדברי והקדושים נראה דבר נפלא בעזרהשי"ת. ויש לנו להקדים 

 ת.כמה הקדמו

( מבואר כי (מ) מצוה נר פרק - שבת מסכת הקדוש, ה")א( הנה בספה"ק )של

סעודת ליל ש"ק מכוון כנגד יצחק אבינו, סעודת יום ש"ק כנגד אברהם אבינו, 

 וסעודת שלש סעודות כנגד יעקב אבינו.

)כ"ג, ד'( כי האבות הקדושים בנו  )ב( עוד יש להקדים מש"כ רש"י בפרשת בלק

 השם ב'. )במהר"ל בגבורות ויעקב א' בנה ד', ויצחק בנה אברהם ביחד ז' מזבחות.

 ומדת החסד מדת שמדתו מפני מזבחות בנה ארבעה אברהם סט( מבאר כי )פרק

 ולפיכך, כלל מתחלק אינו הדין מדת מדתו יצחק חלקים, לארבעה תתחלק החסד
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 לשנים מתחלק הרחמים מדת שמדתו שנים בנה ויעקב, אחד מזבח רק בנה לא

 בד.בל

 מלח שלחן כל על להניח )ג( עוד יש לציין מש"כ הרמ"א )או"ח קס"ז, ה'( "מצוה

 קרבנך כל ונאמר "על, כקרבן והאכילה למזבח דומה השלחן כי, שיבצע קודם

 מלח". תקריב

)ד( עוד יש להקדים מש"כ הכף החיים )או"ח קכ"ד( וז"ל בימי האריז"ל ניתנה 

הלחש, ושניהם חובה. ותר גדולה מן שמעלתה יהרשות לגלות הסוד של החזרה 

בלחש )ז' ברכות, ובצירוף  בליל ש"ק יש תפלה אחת)א(  -ולפי"ז נמצינו למדים:

של ביום ש"ק יש ארבע תפילות ברכת "מגן אבות", יש בסך הכל ח' ברכות(. )ב( 

תפילת לחש וחזרת הש"ץ. ושתים בתפלת מוסף  -שתים בשחרית  -שמונה עשרה:

, תפלת הלחש, בתפלת המנחה יש לנו שתיםהש"ץ. )ג(  תפילת לחש וחזרת -

 ותפלת חזרת הש"ץ.

ומעתה יאיר לנו אור חדש, כי הרי למדנו שהתפילות הם כהכנה להסעודות.  

ולמדנו כי הסעודות כנגד האבות שבנו ביחד ז' מזבחות. ונמצא כי השלחנות שלנו 

 -שקודמות להן: הדומות למזבחות כמש"כ הרמ"א, מכוונות ביותר כנגד התפילות

שסעודותה כנגד יצחק אבינו כנ"ל, בנה מזבח א', וכגנדה מתפללין  ליל ש"ק, (א)

 .ותפלה אחת בלחש

סועדים סעודה כנגד אברהם אבינו אשר בנה ד' מזבחות,  בצפרא דשבתא (ב)

ומקדימין לה עם ארבע תפילות שמונה עשרה )שתים בשחרית ושתים במוסף 

 .זוכנ"ל(

ת יעקב אבינו שבנה ב' מזבחות, ומקדימים לה סועדים סעוד ברעוא דרעוין (ג)

 .חבשתי תפילות של שמונה עשרה

                                                
ואולי יש להוסיף שבמאור ושמש )פ' ואתחנן( אשר ח' פעמים שם הוי' הם בגמטרי' ר"ח כמספר "יצחק", ולמעשה  ו

אומרים ח' ברכות )ז' בלחש, ועוד אחת "מגן אבות"(. יצחק כנגד בינה, אשר מתתא לעילא הוא המדה השמיני. 

 והוא הראשון הנימול לשמיני.
 מה.-י סך הכל יש כ"ח )ד' פעמים ז'(, וזה שייך לאברהם. חכמה, "כח"ואולי יש להוסיף כ ז
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לאור זאת נתעורר ביתר שאת לכוון בהתפילות )כולל החזרת הש"ץ( מאחר 

שיודעים שעל ידי התפלה בכוונה ממשיכים אח"כ הקדושה בהסעודות. ואז תתענג 

 על השם כי משלחן גבוה קא זכי!!

                                                                                                                                                                         
ואולי יש להוסיף כי סך הכל יש י"ד ברכות. ומצינו בכמה דוכתי שיעקב אבינו שייך למספר י"ד. "וידו" אוחזת  ח

 ".בעקב עשו. ויקח מן הבא ב"ידו". למד י"ד שנים בישיבה. עבד י"ד שנים עבור רחל ולאה. שיכל את "ידיו
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 יין שנמזג על ידי חילוני

חילוני שמזג יין, אבל ראיתי איך הוא פתח את הבקבוק לידי. האם מותר לשתות 

 את היין?

: יין שנמזג על ידי חילוני, אם הפקק של היין נפתח ליד השומר תורה תשובה

ומצוות, ואין חשש שהחילוני נגע ביין עצמו אלא רק בבקבוק מבחוץ, מותר לשתות 

. אבל אם הבקבוק נפתח במקום אחר, אסור לשתות מהיין כי יש חשש טאת היין

שהחילוני נגע ביין עצמו כשלא ראו וכן יש חשש שהחליף את היין הכשר ביין 

 .יאיסור אם היין הכשר טוב ואינו פשוט ממש

ק סגור, ואפילו בלי טבעת, אין היין נעשה יין נסך אפילו אם טילטלו אם הפק

נכרי, אלא אם כן הבקבוק נעלם מהעין ויש חשש שהנכרי פתח את הבקבוק שאז 

 .יאצריך טבעת ל'חותם' וסימן שהבקבוק לא נפתח

* 

                                                
הכרעת הפוסקים אגרו"מ אהע"ז ח"ד סי' נ"ט וח"ב סי' כ' ענף ד', הגרשז"א )מובא בשבות יצחק הל' פסח פי"ד  ט

בשמו(, והגר"ש ואזנר שליט"א )שבט הלוי ח"ב סי' קע"ט וח"ט סי' קצ"ח(, וכן מורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

ן הצלת נפשות בשבת מפני שכולם יודעים את ענייני שחילונים של ימינו אינם נחשבים תינוקות שנשבו מלבד לעני

התורה ומצוותיה אלא שמוסתים מאוד שלא לשמור תורה ומצוות וגם ההרגל לשקוע בתאוותיהם מפריע להם 

לחזור לחיי עולם כראוי, וממילא דינם כמומרים להכעיס, וכמש"כ החזו"א יו"ד סי' א' סק"ו וסי' ב' סקט"ז שענין 

סור לחכמי הדור להכריע האם המציאות שהם יודעים מספיק מענין התורה והמצוות, והכריעו תינוקות שנשבו מ

חכמי הדור שכיום שיש תקשורת מרובה מאוד כל החילונים יודעים היטב שיש תורה מן השמים וכולם מלים את 

ם את המצוות בניהם וכולם 'חוגגים' את מועדי התורה )באופן שאינו מפריע לתאוותיהם( אלא שאינם מקיימי

משום שקשה להם להתגבר על התאוות ששקועים בהם וגם מוסתים כל הזמן כסדר נגד שומרי התומ"צ והדבר 

 מקשה עליהם ביותר להתגבר על תאוותיהם ולשוב לדרך הישרה.

ם שיטת הרמ"א יו"ד סי' קכ"ד, כ"ד שכל הגוים כיום אינם עובדים ע"ז ואינם מנסכים יין לע"ז, והש"ך ש, אמנם

סקע"א כתב שאין הדבר ברור ולכן יש להקל כן רק בהפסד מרובה, אבל לגבי החילונים הדבר ברור שאינם עובדי 

ע"ז ולא שייך האי חששא דהש"ך וממילא דינם כישמעאלים שגם בלי הפס"מ אינם אוסרים את היין אם שלא נגעו 

ה"כ ריש סי' קכ"ד, וכ"כ בחזו"א סי' מ"ט סק"ז ביין עצמו אלא רק מזגו מהבקבוק או שטילטלו אותו, וכן מבואר בנק

שמומר לחלל שבתות נידון כנכרי שודאי אינו עובד ע"ז ומגעו ביין על ידי דבר אחר אינו אוסר את היין אפילו 

בשתיה, ועי' כעי"ז במנחת פתים סי' קכ"ד ובשו"ת להורות נתן ח"א סי' ל"ט. ונתבאר יותר בהשולחן כהלכתו סי' 

 י"ד סעי' י'.
 יו"ד סי' קכ"ח, א', ד' וש"ך סק"א. י

 יו"ד סי' קכ"ה, ט' וש"ך סקי"ז, ועי' גם סי' קכ"ד, כ"ה וש"ך שם סקע"ד. ונתבאר בהשולחן כהלכתו שם סעי' ג'. יא
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 שאלות בענייני שבת

 קוצב לב בשבת

ורך לסייע ללב בזמני מי שיש לו קוצב לב שאינו עובד כל הזמן אלא רק כשיש צ

'עומס', והרופא אומר שאם יעלה כמה קומות בודאי הקוצב יצטרך לעבוד. האם 

 מותר לו ללכת לבית הכנסת כשנמצא בקומה גבוהה או שהוא גר בקומה גבוהה?

ובכלל, אם הרופא אומר לו שיש איזה סף מאמץ שאם יעבור אותו הקוצב בודאי 

 שנחשב פס"ר של מלאכה?יפעל, האם מותר לעשות את המאמץ או 

הקוצב יפעל או  בודאי יש להבדיל אם הרופא אומר שבמקרה מסוים תשובה:

שיתכן שהקוצב יפעל, כי האיסור רק בפס"ר. ואם אכן הרופא אומר שבמאמץ 

מסוים הקוצב בודאי יפעל, צריך להיזהר מאוד שלא לעשות מאמץ זה, ואם בית 

את בודאי תפעיל את הקוצב, חייב הכנסת בגומה גבוהה והרופא אומר שעליה כז

 .יבלהתפלל בבית

                                                
 פשוט שתפילה במנין אינה סיבה להתיר פס"ר להפעלת מכשיר חשמלי, וכן הורה הגר"מ גרוס שליט"א. יב
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 צהלתו על פניו ודאגתו בלבו

ָלָבן ַוֲחֵצֹרת וְּ  ל וְּ ָבר ָבֲעָרָבה מֹול סוף ֵבין ָפאָרן וֵבין ֹתפֶּ ֵדן ַבִםדְּ ר ַהַירְּ ֵעבֶּ )א,  ִדי ָזָהבבְּ

 א(

והוא כי במקרא  ...ואפשר לפרש כל הכתוב דרך רמז"כתב האור החיים הק': 

 ,הצריכין להולכים בתורת ה' - מד משה כללות יראת ה' ומדות ההגונותימועט ל

 -, והוא הולך מונה את תשע המדות וכיצד הן רמוזות בפסוק "והם מדות תשעה

 .שיהיה לוקח מדתו של אברהםקיצור: א. עיין שם באורך, ואלו הן תשע המדות ב

לא בדרך  ,שתהיה הענוה בדרך ַהמ אֹות. ד. הענוה .ג. שיהיה מרדות בלבו תמיד .ב

 . ו.שיזכור תמיד יום מותו ושכל יום הוא זמן גבול המיתה .ה... הפחיתות הנמאס

 .ח. לב טהור ונקי. ז. (ד'פרישות שער )חובת הלבבות  צהלתו בפניו ודאגתו בלבו

לאהוב הון עולם  -שלא יהיה להוט אחר דברים הנדמים  .ט .תלמוד תורה בקביעות

 .הזה

 כללות יראת ה' ומדות ההגונות -"אלה הדברים" 

, ולא בענין מעשים, "יראת ה' ומדות ההגונות"והנה כל הנ"ל הם באמת בענין 

לתו "צה, וצריך עיון מדוע "צהלתו בפניו"זולת תלמוד תורה כנגד כולם, וזולת 

, ולכאורה אינה מדה כלל, "ללות יראת ה' ומדות ההגונות"כהוא בכלל  בפניו"

אלא מסיכה המסתירה את פנימיותו העצובה והדואגת )מחטאיו, מקיצורו בעבודת 

 ה', מפגעי תבל וכו'(?

 ונראה לבאר בשני אופנים:

 בור ברשות הרבים -דאגה על פניו 

הלך כאשר דאגתו על פניו הוא א. חכמי המוסר אמרו בדרך צחות, שאדם שמת

בבחינת "בור ברשות הרבים", כלומר הוא מזיק את הזולת, כי כאשר אדם עצוב 
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הוא משרה עצבות על סביבתו, וכאשר הוא שמח הוא משמח את סביבתו, והא 

 בהא תליא ואכמ"ל.

נמצא לפי זה שהמקפיד לא ללכת עם פנים עצבות ודאוגות, הוא הנזהר שלא 

 אמר רב יהודה, ואם כן בודאי שנזהר שלא להזיק בפועל, והרי להזיק את סביבתו

, ואם כן פנים "האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין": )ב"ק ל' ע"א(

שמחות וצוהלות הם יסוד למדת החסידות, בנוסף למה שהחוה"ל מנאה מתנאי 

 הפרישות.

  הרחבת הדעת להבין לימודו -צהלתו בפניו 

, היא כדי שתהיה לו הרחבת הדעת "צהלתו בפניו"ם שהפירוש ב. יש מפרשי

 להבין את לימודו, ואם כן שזהו מדה שבלב שניכר אף על הפנים, והוא עיקר גדול.

אולם לכאורה קשה, האם הוא אדם שמח או דואג? דאם הוא צוהל, אם כן כיצד 

 יהיה דאגתו בלבו, ואם הוא דואג כיצד ישמח על מנת להבין בלימודו?

( שבשעה שהמצריים טבעו בים ב"ע 'מגילה ינראה על פי מה שאמרו חז"ל )ו

: מעשה ידי טובעין בים ואתם ב"האמר הק .בקשו מלאכי השרת לומר שירה"

 , וקשה, הרי  ישראל אמרו שירה?ה"אומרים שיר

וביאר הגרא"מ בלוך זצ"ל )עיין מגד יוסף, בשלח(, שמלאך נברא רק לשליחות 

צוהל אינו מצטער, ועל כן לא יכלו לומר שירה. לא כן אחת, באופן שמלאך ה

ישראל, שבכוחות נפש האדם להכיל את שתי הרגשות סותרות גם יחד, להצטער 

 על אבדן הרשעים, ולשמוח ולומר שירה על הצלת ישראל.

וביה הוא -גם כאן אין זו סתירה, מחד הוא מצטער על עונותיו )רק בלבו(, ומיניה

 ם על פניו(, וזה מאפשר לו להבין בלימודו.צוהל ושמח )בלבו, וג

 goldm@enativ.comלתגובות: 

mailto:goldm@enativ.com
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 התורה והמצות זכות הקיום בארץ ישראל תלוי בקיום

ָבר בָ  ֵדן ַבִםדְּ ר ַהַירְּ ֵעבֶּ ָרֵאל בְּ ל ָכל ִישְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ה ַהדְּ ֲעָרָבה מֹול סוף ֵאלֶּ

ִדי ָזָהב ָלָבן ַוֲחֵצֹרת וְּ ל וְּ  )א, א( ֵבין ָפאָרן וֵבין ֹתפֶּ

 .הקשר בין סוף במדבר לתחילת דבריםנבוא בס"ד לבאר את 

מסעי מסופר על גבולות הארץ, ולכאורה הרי בנ"י רשת מדוע בפיר העלנקדים ו

 היו גם מעבר הירדן שולטים ולשם מה כתבה התורה את הגבולות?

שענין הגבולות הוא למצוות התלויות בארץ. ולכן הוצרכה התורה  "ירש וכתב

לתחם את גבולות הארץ היכן היא מקודשת והיכן לא. כי ארץ ישראל אינה ככל 

מדינות העולם אלא מקודשת מכל הארצות ועיני ה' בה תמיד מראשית ארצות ו

השנה ועד אחרית שנה, ומיוחדת במצוותיה אשר חלים רק בארץ ישראל מפני 

 קדושתה, ודבר זה מתוחם ומוגבל כי מעבר לגבול חסרות אותן סגולות שיש בארץ.

 דברי הזוהר על מעלת ארץ ישראל

לעזר ורבי יוסי הוו קיימי יומא חד ועסקי רבי אקח, ב( אשית )ברכתוב בזוהר ו

ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא "אמר רבי אלעזר כתיב  ,בהאי קרא

ה "תמר דקודשא ביתרי זמני אמאי? אלא הא א "בה" "בה", האי "תחסר כל בה

פליג כל עמין וארעאן לממנן שליחן, וארעא דישראל לא שליט בה מלאכא ולא 

לחודוי בגין כך אעיל לעמא דלא שליט בהו אחרא ממנא אחרא אלא איהו ב

יהיב מזונא תמן בקדמיתא  "הלארעא דלא שליט בה אחרא, תא חזי קודשא ב

ולבתר לכל עלמא, כל שאר עמין עכו"ם במסכנות וארעא דישראל לאו הכי אלא 

ארץ ישראל אתזן בקדמיתא ולבתר כל עלמא, ובגין כך ארץ אשר לא במסכנות 

בעתירו בספוקא דכלא תאכל בה ולא באתר אחרא, בה תאכל בה לחם אלא 
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בקדישו דארעא בה שריא מהימנותא עלאה בה שריא ברכתא דלעילא ולא באתר 

 אחרא.

ואומר אני כי המצוה ( וז"ל שכחת העשיןה"מ )השגות הרמב"ן לסוכ"כ ב

כל היוצא ממנה ודר "שהחכמים מפליגין בה והיא דירת ארץ ישראל עד שאמרו ש

וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה  ",יהא בעיניך כעובד עבודה זרה בחוצה לארץ

הכל הוא ממצות עשה הזה שנצטוינו לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן היא מצות 

עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן גלות כידוע בתלמוד במקומות 

 הרבה.

קיבלו את ולכן הקב"ה הוריש את ארץ ישראל לעם ישראל בהיות ורק הם 

התורה והמצות וממילא שייכים לקדושת הארץ מפני קיום מצוותיה, ואף גם זאת 

ציוה להוריש את כולה בשלימות ולא לשייר חלק מהן בארץ כי הדבר יגרום לסבל 

 .ומצוקה לעם ישראל כמו שאנחנו רואים היום בזמננו

 קיום בנ"י בארץ תלוי בקיום התורה ומצוות

יום המצוות ולא סתם לשלטון עצמאי, ובלעדי נמצא שעיקרה של הארץ לק

התורה והמצוות אין זכות קיום בארץ, ועל כל פנים אין לנו עדיפות מאחרים 

 וכמו שכתוב בתורה כמה פעמים.להתיישב בארץ. 

ולכן משה רבינו מוכיח את בנ"י בהיות ונמצאים בערבות מואב לפני כניסתם 

מדור המדבר להיכנס לארץ. ואף לא"י, ובפרט חטא המרגלים אשר בגללו נבצר 

הוסיף בתוכחתו שידעו כי כל זכות קיום וירושת הארץ בידי ישראל תלויה בקיום 

 .התורה והמצוות

 הקשר לדברי ההפטרה

, שבא ובזה מובן הקשר גם להפטרה כיון  שזאת תוכחת הנביא חזון עובדיה

ולכן כתב  ללמדנו אותו מסר שלמדנו בתורה שהכל תלוי בקיום התורה והמצוות,

 שאם תקיימו התורה והמצוות הרי טוב הארץ תאכלו ולא ההפך ח"ו.
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שביקש  ,רבה של צפתשליט"א סיפר לי הרב שמואל אליהו נסיים במעשה ש

המוכתר של הצפון להיפגש איתו ושוחחו יחד מדוע המוסלמים נלחמים ביהודים 

כיון שהם הרי כתוב בתורה שהקב"ה נתן את הארץ ליהודים ו ,על ארץ ישראל

 ?השי"ת ןמאמינים בשם מדוע עושים נגד רצו

אתה צודק אם היהודים היו עושים ומקיימים מה שכתוב  ,השיבו המוכתרו

בתורה אף אחד לא היה נוגע בהם כיון שזה הזכות שלהם, אבל כיון שלא שומרים 

את התורה הרי התורה אומרת שאין להם את הזכות על הארץ ולכן נלחמים בכם. 

 מתוכנו לא מבינים.היהודים ים זו השקפת מוסלימי לצערנו מה שאחינו שומו שמ



 

 נעמ'  -אספקלריא 

 

 

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 פרדס, 'כרכים ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 תוכחות משה

ה ָבִרים ֵאלֶּ ר ַהדְּ ר ֲאשֶּ ה ִדבֶּ ל משֶּ ָרֵאל ָכל אֶּ ר ִישְּ ֵעבֶּ  )א, א( ֵדןַהַירְּ  בְּ

במדרש מובא, כי משה הוכיח ואילף בינה את ישראל לפני שנפטר שלושים ושש 

תוכחות, כמנין "אלה", תוכחה אחת בכל יום. והואיל ומשה נפטר בז' באדר, 

 בהכרח שהוא החל את תוכחותיו בראש חודש שבט.

טר : לדעות שסוברות כי אהרן הכהן נפו, וז"לקשובספר מרפסין איגרי בפרשתנו ה

בראש חודש שבט )ראה רלב"ג פרשת חוקת, שכוונת הכתוב: "בחודש החמישי 

 ,באחד לחודש" היא לראש חודש שבט ולא לראש חודש אב, לפי שמונים מתשרי

ולא מניסן(, כיצד משה הוכיח ולימד תורה את ישראל החל מראש חודש שבט, 

 עכ"ל. ?, והלא הוא היה אבל על אחיו, ואבל, כידוע, אסור בדברי תורה

: בגמרא במסכת ץ שם אחי הג"ר אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א, וז"לתיר (א

(, 'ה סעיף א"א(, וכן נפסק בשולחן ערוך )יורה דעה סימן שפע"א "מועד קטן )דף כ

מבואר, שאף שאבל אסור בתלמוד תורה, מכל מקום אם רבים צריכים לו ללמוד 

 ממנו, מותר לו ללמד תורה.

ברמ"א, שגם ליחיד מותר לאבל להורות הלכה איסור זאת ועוד, מבואר שם 

 והיתר, במקום שאין שם איש אחר שיעשה זאת במקומו.

בר אל כל ישראל, ואין לך "רבים" גדול מזה, וגם לא היה שם יאם כן משה אשר ד

איש אחר אשר יכול ללמד את בני ישראל במקומו, שוב ודאי שלא היה שום איסור 

 עכ"ל. מדם תורה אף בימי אבלותו.להוכיח את בני ישראל ולל

: אמנם אבל אסור בדברי עוד תירץ שם הרב אברהם חיון שליט"א, וז"ל (ב

תורה, אך משה לא התעסק בדברי תורה, כי אם בדברי נבואה, שהרי קיבל את 
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הדברים מהקב"ה וכתבם בספר. ומאחר ונביא שקיבל נבואה חייב לנבא את 

, ולכך משה רבינו הוכיח ולימד את נבואתו, לא מצאנו שאבל נפטר מחיוב זה

 עכ"ל. ישראל גם בימי אבלותו על אהרן.

: יתכן, שמאחר שמשה רבינו עוד תירץ שם הרב יהודה רינגר שליט"א, וז"ל (ג

ידע כי הוא הולך למות, ולא יהיה בידו מספיק זמן להוכיח את ישראל וללמדם 

היותו אבל כדי תורה, להכינם לקראת הכניסה לארץ. לכך התחיל בתוכחה עוד ב

 עכ"ל. שלא להפסיד את העם מתוכחתו.

 

דבריו של משה רבינו אל בני ישראל לא היו בגדר של ש לענ"ד י"ל בס"ד (ד

לימוד תורה, אלא דברי תוכחה ומוסר, ולא מצאנו שאבל אסור בדברי תוכחה 

(, שמותר 'ומוסר. ואדרבה, מבואר בשולחן ערוך )יורה דעה סימן שפ"ד סעיף א

 דברים המשברים את הלב. לאבל ללמוד

ואף שכל דבריו של משה רבינו נכתבו אחר כך בתורה, מכל מקום כל זמן שלא 

אלא דברי תוכחה ומוסר. ולכך היה מותר למשה  ,נכתבו, אין הם דברי תורה

 לאמרם אף בימי אבלותו על אחיו אהרן.

ב"ילקוט מעם לועז" מובא, שמשה פחד להוכיח את עם שהנה  עוד י"ל בס"ד (ה

מנע מכך, עד שבא הקב"ה וציוה עליו להוכיח את העם, וכמו ישראל ורצה להי

 וה ה'".ושנאמר: "ככל אשר צ

הרי שלמשה היה ציווי מיוחד מהקב"ה לומר לבני ישראל את דברי התוכחה. 

ולכך לא חשש משה לומר את הדברים גם בימי אבלותו על אהרן אחיו, מאחר 

 שבהוראת שעה נצטווה להוכיח.
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צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי משפטי 

 צדקך על חו"מ

 שמיעת טענות בעלי הדין ע"י אחר האם מותר או אסור

ם ָוֲאַצוֶּה ֵטיכֶּ ת־ֹשפְּ ם ָשֹמעַ  ֵלאֹמר ַהִהוא ָבֵעת אֶּ ם ֵבין־ֲאֵחיכֶּ תֶּ ַפטְּ ק ושְּ דֶּ  ֵבין־ִאיש צֶּ

 טז( ֵגרֹו.)א וֵבין וֵבין־ָאִחיו

 דינין מבעלי הטענות לשמוע הדיין צריך ין )כא(בהל' סנהדר ם"הרמב כתב

ומוסיף על ', וגו אומרת זאת המלך ויאמר'( ג' א מלכים) שנאמר טענותיהם ולשנות

 השופט שצריך פירושו שמוע לאמר במאמר שנתכוון והוא מה אור החייםכך ה

לשמוע מפי  מדבריו שהאיסור דינים. מבואר מבעלי ששמע מה בפיו לאמר

 של הטענות שמיעת לגבי גם אלא העדות שמיעת לגבי רק לא המתורגמן הוא

 דאתו לעוזי הנהו( "ו:) במכות' הגמ מסוגיית לדבריו ראייה יש ולכאורה. הדין בעלי

 תהא שלא והתנן, הכי עביד והיכי. בינייהו תורגמן רבא אוקי, דרבא לקמיה

 דלא הוא ואהדורי, אמרי דהוו מה ידע מידע רבא? התורגמן מפי שומעת סנהדרין

 שהרי. העדים ולא, הדין בעלי היו לועזים שאותם היא הסוגיא פשטות". ידע הוה

 מדובר בעדים ואם', וכו" אמרי דהוו מה ידע הוה מי" ובהמשך לקמיה אתו כתוב

 .מסהדי דהוו מה להיות צריך היה

 שיטת רש"י נראה שמותר

דרין שומעת שלא תהא סנהע"ד המשנה כתב אינו כן שרש"י אמנם נראה ששיטת 

צריכין הדיינין שיהיו מכירין בלשון העדים, ולא  - מפי התורגמןעדות העדים 

שיעמדו מליץ בינותם. וכן כתב בסנהדרין )יז, א(, המונה את מעלות היושבים 

א שם ויודעים בשבעים לשון, כדי שלא תהא סנהדרין מובבסנהדרין, ובין הדברים 

לועזים להעיד בפניהם, לא יצטרכו  שומעת מפי תורגמן ופרש"י "כשבאין עדי

פסול זה רק בעדים, אך לא ולהעמיד מליצים ביניהם, דהוה ליה עד מפי עד". 

בטענותיהם של בעלי הדין. וכן כתב רש"י גם בפירושו לחומש, על הפסוק "על פי 

שני עדים וכו' יקום דבר" )דברים יט, טו(: "ולא שיעמוד תורגמן בין העדים ובין 
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נצטרך לדחוק ולפרש שהם באו להעיד לפני רבא, וכך פירש הר"ן  זלפי"והדיינים". 

בחידושיו לשבועות )ל, א(, שהמעשה היה "דווקא בעדים, אבל בבעלי דבר שומעין 

 אפילו מפי השליח".

 כתיבת הטענות ושליחתם לבית הדין

 ב"ב) י"הנמוק לפי. ש"והריב יוסף הנמוקי נחלקו הדין בעלי טענות כתיבת בענין

 בעדים הוכחש לא אפילו, ולטעון לחזור יכול אינו בכתב הטוען(: "ף"הרי מדפי .עח

 דייק מדבריו". בכתב ולטעון לכוף אין כן ועל. מהימן לא לדבריו אמתלא ונותן

 לכוף הוא שהאיסור(, י"נמוק כתב ה"ד ה ק"ס יז' סי מ"חו) משה בדרכי א"הרמ

 על טענותיהם את לעלות םמסכימי הצדדים שני אם אולם, בכתב הטענות להציג

היא  י"הנמוק ונראה שדעת. המנהג הוא וכן שם ומסיים. בידם הרשות הכתב גבי

, כתבם מפי ולא מפיהם) עדים שנים פי על מהפסוק הנובעים שהאיסורים, י"כרש

 לגבי ולא, העדים לגבי רק אמורים( התורגמן מפי שומעת סנהדרין תהא ושלא

 .הדין בעלי

 שאין לפי, בכתב טענות שום לקבל לדיין שאין היא( רחצ' סי) ש"הריב דעת אולם

 ולעשות הכתב מתוך עליהם ולהשיב התובע מטענות טופס לקחת לנתבע להטריח

 דבריהם מתוך שמא, מפיהם הכתות טענות לשמוע לדיינים שיש וגם. חנם הוצאות

 שרכא אחר מפי מסודרות בטענות שיבואו ולא, באמת טוען מהם מי ויבינו ילמדו

 להטריח אין) הראשון הטעם. הלשון בתיקון שקר של טענות ליפות מלבו בודה

 טענותיהם את לשטוח הדין בעלי שני בין להסכמה מקום משאיר עדיין( לנתבע

 הדיינים יקבלו לא, הדין בעלי ביניהם יסכימו אם גם, השני הטעם לפי אך, בכתב

 .לאור האמת להוציא כדי, מפיהם אלא הדין בעלי טענות

ניתן לדרוש שלא לקבל טענות בכתב ממנו למד  שבו פתחנו את המאמרפסוק מה

)שם( אזהרה לדיינים "להתחכם מתוך הדברים הנאמרים בין  אור החייםה גם

הטוענים להכיר אמיתות הענין. והגם שע"פ טענותיהם יזכה הזכאי ויתחייב החייב, 

יב הדין, אין לדיין אם ניכרים מתוך דבריהם ומעקימת שפתיהם היפך מה שנתחי
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אלא מה שעיניו רואות. ובהמשך כ' "שמוע בין אחיכם ולא מפי המתורגמן". וגם 

אם פסוק זה ישמש לנו כמקור, הרי שאין לקשור בין השמיעה מפי המתורגמן לבין 

קבלת טענות בכתב, ואפשר שאין לקבל טענות בכתב, אך מאידך גיסא ניתן לשמוע 

י הדין עומדים גם כן לפני בית הדין דאז מתקיים טענות מפי המתורגמן, אם בעל

שהם ששומעים את דברי המליץ ויכולים לתקן את  הפסוק "שמוע בין אחיכם"

 .דבריו

 שמיעת לצורך גם למתורגמן להזדקק אין כי(, ו, יז) ע"והשו ם"הרמב פסקו להלכה

 שפסול( אחר מטעם אחד כל) ח"והב ז"הרדב כתבו כבר אולם. הדין בעלי טענות

 הפסד כך י"ע שיגרם במקרה תקנתם העמידו לא ורבנן, מדרבנן הינו המתורגמן

הבאנו כאן טעימה קטנה . לשונו את המבינים דיינים במקום כשאין כגון, דין לבעל

 מנושא שהאריכו בו הפוסקים וראה בשו"ת יחל ישראל קב
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 כמה פעמיםבענין תוכחה 

ה ָבִרים ֵאלֶּ ר ַהדְּ ר ֲאשֶּ ה ִדבֶּ ל משֶּ ָרֵאל ָכל אֶּ ר ִישְּ ֵעבֶּ ֵדן בְּ  )א, א( ַהַירְּ

יולקמן בפסוק ג' נאמר: " ים ַוְיה  ע  ה ְבַאְרב  נ  י ש  ר ְבַעְשתֵּ ש  ד ֹחֶדש ע  ֶבר ַלֹחֶדש ְבֶאח   ד 

ל ְבנֵּי ֶאל מֶשה אֵּ ְשר  ' בז כי, מיתתו קודם יום ז"ל , שהיהשבט חדש בראש", הוא י 

 .משה מת באדר

 שלא ,מיעקב ?למד ממיוכו'.  למיתה סמוך אלא הוכיחן שלא מלמדוכתב רש"י: "

 לא מה מפני לך אומר אני בני ראובן ,אמר .למיתה סמוך אלא בניו את הוכיח

' ד ומפני .אחי בעשו ותדבק ותלך תניחני שלא כדי ,הללו השנים כל הוכחתיך

 וחוזר מוכיחו יהא שלא כדי :למיתה סמוך אלא האדם את מוכיחין אין דברים

 וכדי ,עליו בלבו יהא שלא וכדי ממנו ומתבייש רואהו חבירו יהא ושלא ,ומוכיחו

 אלא ישראל את הוכיח לא יהושע וכן .בספרי כדאיתא ,בשלום ממנו שיפרוש

 ".ובנ שלמה את דוד וכן ,בי ענו הנני שנאמר שמואל וכן ,למיתה סמוך

ומבואר ברש"י כמה טעמים למה להוכיח רק לפני המיתה, וחד מהם הוא 'כדי 

שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו'. ויל"ע בטעם זה, הרי מפורש בגמ' )ב"מ ל"א ע"א( 

הוכח אפילו מאה פעמים משמע". וכמו"כ אמרו בערכין )ט"ז ע"ב(:  -'הוכח תוכיח 

 ולא הוכיחו .תוכיח הוכח שנאמר ,יחולהוכ שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין"

". ובהמשך הגמ' שם מקום מכל תוכיח לומר תלמוד ,ויוכיחנו שיחזור מנין קבל

 יוחנן ורבי ,קללה עד אמר ושמואל ,הכאה עד אמר רב ,תוכחה היכן עד" אמרו:

". וא"כ אדרבה, היה למשה להוכיחם מיד בשעת החטא, ולא נזיפה עד אמר

אם תהיה מאה פעמים, ויפסיק רק בהכאה או קללה או להפסיק מהתוכחה אפילו 

 נזיפה.

 אמרואמנם יש להקשות כמו"כ על דברי הגמ' ביבמות )ס"ה ע"ב(, דאיתא שם: "

 הנשמע דבר לומר אדם על שמצוה כשם ,שמעון' בר אלעזר' ר משום אילעא רבי
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 ,תוכיח הוכח" ופירש"י דדרשינן "נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כך

". וזה סותר לדברי הגמ' הנ"ל שצריך לחזור ולהוכיחו, הימנו שמקבל מי להוכיח

שהרי לכאורה הציור של 'הוכיח תוכיח אפילו מאה פעמים' היא רק בכה"ג שלא 

שמע לו בתחילה, שלכן הוצרך לחזור ולהוכיחו, ומבואר בגמ' בב"מ ובערכין 

 א לומר דבר שאינו נשמע'.שצריך לחזור ולהוכיחו, ולמה לא נימא בזה 'מצוה של

 חילוק הריטב"א והנמוק"י בין יחיד לרבים

והנה על סתירה זו בין הגמרות הנ"ל הקשו כבר הראשונים. והריטב"א והנמוק"י 

)יבמות( תירצו שיש לחלק בין יחיד לרבים, והיינו דברבים אמרינן 'מצוה שלא 

שוב, אבל ביחיד לומר דבר שאינו נשמע' ואם הוכיחם ולא שמעו לו לא יוכיחם 

אפילו לא שמע לו יחזור ויוכיחנו אפילו מאה פעמים והוסיפו שלהוכיח פעם אחת 

 כיעכ"פ חייב, ואפילו ברבים שיודע שלא יקבלו ממנו )וכמבואר בשבת נ"ה ע"א(, 

 .פה וןחפת להם יהא שלאלו, וגם כדי  ישמעוכן  אולי

ודע שאין דבריו נשמעין, לא והרמ"א )או"ח תרח, ב( פסק כחילוק זה, וז"ל: "ואם י

יאמר ברבים להוכיחם רק פעם אחת, אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיכנו או 

 יקללנו".

ולפי זה לכאורה יתיישב ג"כ מה שמשה לא רצה להוכיח את בני ישראל כמה 

פעמים, כיון שהיו רבים, וברבים אם לא ישמעו לו לא יוכל להוכיחם שוב, דלכן 

עד מיתתו, שאז יקיים את התוכחה היחידה שיכול המתין משה מלהוכיחם 

להוכיחם. אמנם נראה שאי"ז מיישב כלל, שהרי המוכיח לרבים אינו יכול לדחות 

את התוכחה עד מיתתו בגלל טענה זו שיכול להוכיחם רק פעם אחת, דאדרבה, 

עליו להוכיחם מיד בשעת החטא, ורק אז אם לא ישמעו לו לא יוסיף להוכיחם, 

 לא ידחה את התוכחה לזמן מיתתו. אבל בודאי

 חילוק המאירי והיראים בין יודע שיקבל ממנו ליודע שלא יקבל ממנו

 תוכיח הוכח שאמרו פי על אףחילוק נוסף מצינו בדברי המאירי )יבמות(, וז"ל: "

 שאינו ל"ר בסתם או מקבל שהוא בשיודע דוקא ,פעמים מאה אפילו עמיתך את
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 אדרבה ,בכך חייב אינו מקבל שאינו בו שיודע לכ אבל ,לאו אם יקבל אם יודע

 מצווה שאדם כשם שאמרו והוא ,לפניהם או לפניו פניניו להשליך שלא הוא מוזהר

". והיינו שאם יודע שלא נשמע שאינו דבר לומר שלא מצווה כך הנשמע דבר לומר

ישמע לו לא יוכיחנו שוב. ויל"ב מה כוונתו, הרי לכאורה אם חושב שישמע לו, 

כ כיצד יתכן שצריך להוכיחו מאה פעמים, והרי הוא צריך לשמוע לו כבר א"

 בפעמים הראשונות.

ונראה שכוונת המאירי היא כמוש"כ היראים )במהדורה החדשה רכ"ג( שהחילוק 

הוא קיבל ממנו או לא. שאם לא מקבל ממנו כלל לא יחזור ויוכיחנו, אבל אם הוא 

ור ויוכיחנו אפילו מאה פעמים. וזה מש"כ קיבל ממנו ורק שחזר בו ושב לחטאו, יחז

המאירי שאם יודע שלא ישמע לו, והיינו שגם בפעם הראשונה לא שמע לו, לא 

יוכיחנו שוב. אבל אם יודע שישמע לו, והיינו משום שכבר קיבל ממנו ורק שחזר בו 

 ושב לחטאו, יוכיחנו שוב אפילו מאה פעמים.

רכין )הנ"ל( מבואר שהשיעור הוא עד ואמנם ילה"ק על ביאור זה, שהרי במג' בע

הכאה או עד קללה או נזיפה, ומשמע שקודם זה ימשיך להוכיחו אפילו כשאינו 

מקבל ממנו כלל, ולפי"ד המאירי והיראים השיעור היה צריך להיות עד שיראה 

שאינו מקבל ממנו. וגם אי"ז מיישב את מה שמשה לא הוכיח לישראל עד מיתתו, 

 בלו ממנו.כי מנין ידע שלא יק

 כאן במשה לא היה תוכחה להפרישם מחטא, אלא אזהרה שלא יחטאו עוד

ואמנם באמת החילוק בין הדין של 'הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים' למשה 

רבינו פשוט וברור, והוא מש"כ המפרשים כאן )ריב"א, גור אריה, משכיל לדוד, 

הוא בחטא של להבא, דברי דוד לט"ז, ומובא בשפ"ח( שכל הדין לחזור ולהוכיחו 

דהיינו שכשרואה את חבירו בא לחטוא, שאז צריך להוכיחו שוב ושוב גם מאה 

פעמים )ותלוי בגדרים הנ"ל שהתבארו(. אבל כאן לא מדובר על חטא של להבא, 

אלא בחטא של לשעבר, שהרי עם ישראל כבר עברו את כל החטאים שנמנו כאן, 

ושי מאיסורא', ומה שהוכיחם משה כאן ולא שייך עוד להוכיחם על זה מדין 'לאפר
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זה רק תוכחה על להבא שיזהרו ולא יחזרו ויחטאו שוב, ובזה ודאי לא אמרינן 

שיחזור ויוכיחנו מאה פעמים, ובפעם אחת סגי, ועדיף שתהיה תוכחה כזו קודם 

 מיתתו.

והטעם שתוכחה כזו אין להוכיח אלא פעם אחת, יש לבאר בכמה אופנים: א. כיון 

וכחה כזו זמן קבוע, א"כ יצטרך להוכיחו כל יום, וזה לא יתכן, ובודאי שאין לת

החיוב הוא רק פעם אחת. ב. אם יוכיחנו על להבא יותר מפעם אחת, יחשוב 

החוטא שיש לו שנאה עליו ויבעט בתוכחתו, ולכן יוכיחנו רק פעם אחת סמוך 

 למיתתו.

וך על התוכחה ג. אם יוכיחנו כמה פעמים, יאמר החוטא בליבו שיכול לסמ

שתהיה אח"כ, משא"כ כעת שמוכיחנו רק פעם אחת, ישמע לתוכחה זו. והט"ז 

 שם דהיו( ע"א ז"ל) בסנהדריןבדברי דוד כתב סברא זו, והוסיף בזה את דברי הגמ' 

 האידנא עד הבריוני אמרו זירא' ר וכשנפטר ,להוכיחם רגיל היה זירא' ור בריוני

 תשובה הרהרוומיד  ,יוכיחנו מי נפשיה נחד השתא ,אותנו מוכיח זירא' ר היה

 .בלבייהו

ד. אם יוכיחנו כמה פעמים ויזהירנו לפרוש מאותו חטא הרבה פעמים, זה יעורר 

אצל החוטא 'התנגדות' לתוכחה זו, והוא יבוא להכשיר את החטא בק"נ טעמים. ה. 

כעי"ז י"ל שאם יוכיחנו הרבה פעמים על אותו חטא, זה יחליש את ההשפעה של 

הדברים, כי יתכן שאם דשים בחטא הרבה, ואפילו אם מדברים על חומרתו, נעשה 

 קרירות כלפיו )ואמנם דבר זה לכאורה אינו נכון(.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 שכרו של לוט

ֻרָחה ִכי ֵעָשו יְּ ת ָנַתִתי לְּ  ֵשִעיר )ב, ה( ַהר אֶּ

 וקיני לכם שבעה, לו נתתי עממים עשרה, מאברהם - לעשיו ירושהוכתב רש"י "

 בשכר, לוט לבני והשנים לעשו מהם אחד, ושעיר ומואב עמון הן וקדמוני וקנזי

 היא". אחותי, אשתו על אומר שהיה מה על ושתק למצרים אתו שהלך

 תמיהה מדוע קיבל לוט שכרו פעמיים

הי בשחת אלוקים את ערי הככר "ויויש להעיר, שעל הכתוב )בראשית יב טז( 

יט כט( פירש רש"י שם ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה" )

"מהו זכירתו של אברהם על לוט, נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם 

ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא ולא גלה הדבר שהיה חס עליו 

כבר קיבל לוט את שכרו במה שניצל מהפיכת וכיון שלפיכך חס הקב"ה עליו". 

 סדום, מדוע זכה לתגמול נוסף של שתי ערים.

 ביאור ניסיונו של לוט

בכך תמהו המפרשים מה הגדולה ובעיקר מה שקיבל לוט שכר על שתיקתו 

, והרי אברהם היה דודו ומיטיבו, וכל רכושו היה בזכותו של אברהם, כפי ששתק

 -גם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואהלים" יג ה( "ושם שפירש"י עה"פ )

"מי גרם שיהיה לו זאת, הליכתו עם אברהם". וא"כ מה הגדלות מצד לוט שלא 

 הלשין על אברהם כדי שיהרגוהו, וכן מה ירוויח בכך והרי "אין אדם רשע ולא לו".

 ומצינו בכך שני ביאורים. האחד בהקדם חמדת הממון שהייתה לו ללוט,

רבו רועיו עם רועי אברהם על ירושת הארץ וטענו בשמו של לוט  שמתחילה

"ניתנה הארץ לאברהם, ולו אין יורש, ולוט יורשו" )רש"י יג ה(, וטענה זו שטות 

היא שהרי היכן מצינו שיירש אדם ממון שהמוריש עצמו טרם זכה בו. ועוד, וכי 
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יו עד שטען יכולה ירושה לעבור מחיים, אלא שתאוות הממון סימאה את עינ

וגודל סמיות עיניו מחמת הממון מתגלה ביתר שאת ביציאתו מסדום.  טענות אלו.

שעל אף שהאמין למלאכים שהזהירוהו "כי משחיתים אנחנו את המקום הזה" 

 וניסה להציל את חתניו, אעפ"כ כאשר האיצו בו לצאת שמא יהרג, אזי

נ יא( "אמר שם מד"ר )וברש"י "כדי להציל את ממונו" וב -" )שם טז( מה"ויתמה

כמה איבוד בכסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות, הדא הוא דכתיב )קהלת ה יב( 

זה לוט", הרי שמוכן לוט לסכן את חייו בשביל הצלת  -עושר שמו לבעליו לרעתו 

 חלק מממונו.

והנה, לוט היה אחיה האמיתי של שרה שהיו שניהם ילדיו של הרן, ואברהם 

י היא" התחפש לדמותו של לוט, ובתמורה לכך זכה באומרו על שרה "אחות

יב טז(, שם למתנות מופלגות "צאן ובקר חמורים עבדים ושפחות אתונות וגמלים" )

ובודאי לוט שהיה לקוי בחמדת הממון רואה זאת ועיניו כלות, שיודע הוא שאם 

יגלה שאף הוא אחיה של שרה, יזכה גם הוא בכל העושר הזה, אלא שאז היו 

המצרים להתעורר ולבדוק את אמיתות הדברים והיה אברהם אבינו נכנס  עלולים

וזהו ודאי  -לסכנה, ומשום כך נמנע לוט מלגלות זאת וליטול על ידי כך עושר רב 

 .ניסיון עצום ללוט

וטעם נוסף מדוע כדאי הוא לוט לקבל שכרו, לפי שהיה לו לחשוש שאם יוודע 

י היו הורגים גם אותו שהרי ידע על הדבר למצרים ששרה אשת אברהם, הרי בודא

כך ושתק, ונמצא שלוט סיכן את חייו בשביל לא להסגיר את אברהם למצרים וזהו 

 ודאי מעשה גדול.

 קיבל שכרו על שני ניסיונותיו

ומעתה יש לומר שעל שני הטעמים האלו קיבל שכר במידה כנגד מידה, על 

הפיכת סדום, ועל ששתק ששתק למרות שסיכן את עצמו זכה להינצל מן הסכנה ב

שתי ערים בארץ  -למרות שחשב שיש בכך הפסד רכוש, קיבל שכרו ברכוש 

 ישראל "משפטי ה' ישרים צדקו יחדיו" )תהילים יט ו(.
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נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת 

אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי  –יוסף 

 זצ"ל

 הוא ישראל ואוריתא וקודשא בריך הוא חד

ה ָבִרים ֵאלֶּ ר ַהדְּ ר ֲאשֶּ ה ִדבֶּ ל משֶּ ָרֵאל וגו' ָכל אֶּ  )א, א( ִישְּ

 מה תורה של לשונה ראה ה"הקב וכו' אמר הדברים במדרש רבה ריש דברים, אלה

 ואין חיים עץ לשון מרפא( טו משלי) כתיב שכן מנין הלשון את שמרפאה חביבה

 תורה של ולשונה בה מחזיקיםל היא חיים עץ( ג שם' )שנא תורה אלא חיים עץ

 הרי ממקומו נלמוד אחר ממקום ללמוד לנו מה אמר ל"וכו' ר הלשון את מתיר

 שזכה כיון אנכי דברים איש לא( ד שמות) בו כתיב לתורה זכה שלא עד משה

 הדברים אלה בענין שקרינו ממה מנין דברים לדבר והתחיל לשונו נתרפא לתורה

דין שמשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון רק עד נמצינו למימשה. ע"כ.  דבר אשר

שזכה לתורה, וכיון שזכה לתורה נתרפא לשונו. ויתכן שיש בזה ענין נוסף, שמשה 

רבינו עליו השלום, כל כח הדיבור שלו היה מכח התורה, שבלא התורה היה כבד 

 פה וכבד לשון. והבן.

 נאא נוטריקון כיאנ אמר דידיה יוחנן ע"א, רבי והנה אמרו במסכת שבת דף קה

היבה. ע"כ. ועי' בספר שו"ת י תיבהכ עימהנ מירהא אמרי רבנן הביתי תיבתכ פשינ

בנין ציון ביאור נפלא במאמר זה. אמנם לדרכינו יאמר, שבתורה עצמה ישנו כח 

. ושורש כל יהיבה כתיבה נעימה אמירהעצום של דיבור, מהאי טעמא גופא, ד

 כתיבת נפשי אנאינו להשראת השכינה, דהשרשים, דכשזכינו לתורה כביכול זכ

כי שכינה כנגדו ואומרת קול ד' בכח קול ד' בהדר,  וכל לומד תורה שומע .יהבית

 . וד' עוז לעמו יתן.גיבור החילד' עמך  לו

ָחָכם ָהִאיש ִמי ָיֵבן הֶּ ת וְּ ר ֹזאת אֶּ ר ַוֲאשֶּ ַיִגָדה ֵאָליו ד' ִפי ִדבֶּ ָדה ָמה ַעל וְּ ץ ָאבְּ  ָהָארֶּ

ָבר ָתהִנצְּ  ִלי ַכִםדְּ ר ֹעֵבר. ִמבְּ ָבם ַעל ד' ַוֹיאמֶּ ת ָעזְּ ר תֹוָרִתי אֶּ ם ָנַתִתי ֲאשֶּ ֵניהֶּ ֹלא ִלפְּ  וְּ

עו קֹוִלי ָשמְּ ֹלא בְּ כו וְּ  ָבה. ָהלְּ
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 בנדרים כדאיתא בה ליזהר צריך מאד התורה ובטור אורח חיים סי' מ"ז, ברכת

 תלמידי מבניהם לצאת ןמצויי אין חכמים תלמידי מה מפני נדרים אלו בפרק

 מאי ר"א יהודה רב דאמר תחלה בתורה מברכין שאין מפני אמר רבינא חכמים

 אבדה מה על ויגידה אליו' ה פי דבר ואשר זאת את ויבן החכם האיש מי דכתיב

 שפירשו עד פירשוה ולא השרת ולמלאכי ולנביאים לחכמים נשאל זה דבר הארץ

 שמעו ולא לפניהם נתתי אשר תורתי את םעזב על' ה ויאמר שנאמר בעצמו ה"הקב

 אמר יהודה רב אמר בה הלכו ולא בקולי שמעו ולא ניהו מאי בה הלכו ולא בקולי

 תחלה. בתורה מברכין שאין לומר רב

 לומדי על מקפיד ה"שהקב רב אמר יהודא מרב ראיה מביא רבינווכתב הב"ח שם, 

 לתמוה ואיכא. תחלה ורהבת לברך זהירין אינן אם טובא בה עוסקין אפילו תורה

 בתורה ברכו שלא על כזה ורם גדול בעונש להענישם מלפניו כזאת יצא למה טובא

 שנהיה היתה מעולם יתברך דכונתו ונראה קלה. עבירה לכאורה שהוא תחלה

 מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות נשמתינו שתתעצם כדי בתורה עוסקים

 כדי מאתנו תשתכח שלא במתנה ללישרא אמת תורת ה"הקב נתן ולכן התורה

 ה"ושס עשה מצוות ח"ברמ גידין ה"ושס איברים ח"ברמ וגופינו נשמתינו שתתדבק

 מרכבה המה היו הזאת הכוונה על בתורה עוסקים היו אםו שבתורה תעשה לא

 ובקרבם המה' ה היכל כי בקרבם ממש השכינה שהיתה יתברך לשכינתו והיכל

 יהיה ובזה מכבודו מאירה היתה כולה והארץ דירתה קובעת השכינה היתה ממש

 שעברו עתה אבל אחד המשכן והיה מטה של פמליא עם מעלה של לפמליא קישור

 ורוחניות בקדושת ולהתדבק להתעצם נתכוונו וכו' ולא בתורה עסקו שלא זה חוק

 שנסתלקה פירוד עשו בזה וכו' הנה בארץ למטה השכינה ולהמשיך התורה

 וזה קדושה בלי בגשמיותה נשארה והארץ למעלה לה הועלת הארץ מן השכינה

 אבדה מה על וגומר החכם האיש מי אמרו והוא ואבידתה חורבנה גורם היה

 וכו' וכוונתי וגומר לפניהם נתתי אשר תורתי את עזבם על' ה ויאמר וגומר הארץ

 והמה בקרבם שורה תהא והשכינה אמת תורת תורתי קדושת בעצם שיתקשרו

 ע"כ דבריו הקדושים.י. תורת את עזבו
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וכמה חיזוק יש לנו לקחת בימים אלו להתדבק בתורה ולהרגיש נעימות אמריה 

ויהי רצון... שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן  הישרים משמחי לב ישרי לב...

 חלקינו בתורתיך.
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' דוד חיי' ס"מח נפש דוד / הרב דוד פישהוף,

 ב"ב על מינצר ד"הגרח מתורת

 גדולה ממעלת החכם מעלת הנבון

ם ָהבו ֹבִנים ֲחָכִמים ֲאָנִשים ָלכֶּ ם ונְּ ֵטיכֶּ ִשבְּ ם ַוֲאִשיֵמם ִויֻדִעים לְּ ָראֵשיכֶּ ֹאִתי  ַוַתֲענו .בְּ

רו תָ  טֹוב ַהָדָבר ַוֹתאמְּ ר ִדַברְּ ַקח .ַלֲעשֹות ֲאשֶּ ת ָראֵשי ָואֶּ ם אֶּ ֵטיכֶּ  ֲחָכִמים ֲאָנִשים ִשבְּ

ֵתן ִויֻדִעים ם ָראִשים ֹוָתםא ָואֶּ ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי ֲעֵליכֶּ ָשֵרי ֵמאֹות וְּ ָשֵרי ֲחִמִחים וְּ  ֲעָשֹרת וְּ

ִרים ֹשטְּ ם וְּ ֵטיכֶּ ִשבְּ  טו(-)א, יג. לְּ

 כתב רש"י שנבונים הם המבינים דבר מתוך דבר, והביא מה שכתב בספרי: 'זהו

, עשיר לחנילשו דומה חכם, לנבונים חכמים בין מה יוסי' ר את אריוס ששאל

 דומה נבון, ותוהה יושב לו מביאין וכשאין רואה לראות דינרין לו כשמביאין

 מחזר הוא לו מביאין וכשאין רואה לראות מעות לו כשמביאין, תגר לשולחני

ומביא משלו'. ומבואר שמעלת הנבון היא מעלה גדולה משל החכם, שהחכם אין 

להביא משלו'. ומה שמעלת הנבון לו אלא את דברי החכמה, והנבון יש לו יכולת '

גדולה מן החכם, מדייקת הגמרא )ערובין ק, ב( מן הפסוקים, שהרי בתחילה ביקש 

 משה חכמים ונבונים, ולבסוף הביא חכמים, ונבונים לא מצא. 

 מדוע נמשל הנבון לשולחני תגר או עני

לא אמנם בספר הזכרון העיר שבספרי הלשון אינו 'נבון דומה לשולחני תגר', א

'נבון דומה לשולחני עני'. כלומר שהחכם נמשל לשולחני עשיר והנבון לשולחני 

עני, וגם בפירוש הראב"ד לספרי כך הוא, וכתב בספר זכרון 'והוא הנכון', וכן הוא 

בספרי לפנינו. ויש להבין אפוא אם יש בכך מעלה לנבון על החכם ואם כן, מהי, 

ת עדיפה על הנבון ולפיכך נמשל שמא עניותו?! או שמא מעלתו של החכם באמ

לשולחני עשיר, מה שאין כן נבון שלא נמשל אלא לשולחני עני. אמנם אם כן זו 

סתירה למבואר בגמרא עירובין, שם ודאי מוכח שמעלת הנבון עדיפה, כמו 

 שנתבאר.
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ובילקוט שמעוני )תתב( לפנינו היפכו הגירסה לגמרי. הגירסה המוסגרת בעגול 

דומה לשולחני עשיר ונבון דומה לשולחני עני. ותיקנו כמו היא כבספרי, חכם 

ברש"י לפנינו )אם כי בהיפוך הסדר( נבון דומה לשולחני תגר וחכם דומה לשולחני 

עשיר. וגירסת הגר"א בספרי, חכמים דומים לתגרים, ונבון דומה לעשיר. והנה גם 

אלו הפכים או גירסה זו ודברי רש"י דורשים ביאור. מה בין תגר לעשיר, האם 

מעלה מרובה של זה על זה? ועוד שאם  מעלת התגר אינה אלא שהוא יכול להביא 

משלו, לכאורה זו היא מעלת העשיר. ומדוע הוא יושב ותוהה ואינו מוציא משלו? 

)גירסת הילקוט שמעוני אינה 'מחזר ומביא משלו' אלא 'מוציא משלו' ובמנחת 

 ונותן בפרקמטיא(.יהודה ביאר ש'משלו' היינו שהוא נושא 

 דווקא מתוך שאין לו, הוא מחזר להביא -מעלת הנבון 

ולכאורה יש לבאר לפי מה שמבואר בעירובין ומדויק מן הפסוק, שמעלת הנבון 

עדיפה ממעלת החכם. ואם כן, לפי הנדפס ברש"י שמעלתו היא שהוא תגר, צריך 

, אך כשאין לומר שזה עדיף על עשיר. שאמנם לעשיר יש מעלה שהיא עשירותו

מביאים לו הוא יושב ותוהה. כלומר אין לו היכולת לחדש משלו, להבין דבר מתוך 

דבר לגרום שיהיו דברי התורה פרים ורבים מתוך עצמם, שכל זמן שימשמש בהם 

ימצא טעם. ואם כן הוא יושב ותוהה. אך הנבון נמשל לתגר, שהוא מחזר ומביא 

ות, הוא רואה, ויש לו מעלה זו שיש משלו. כלומר שאם מביאים לו דינרין לרא

לחכם לשמוע דברי חכמה מבחוץ. אך גם כשאין מביאין לו, אינו יושב ותוהה. 

אלא ממשמש במה שיש לו, מחזר ומביא משלו, ומבין דבר מתוך דבר. ולכאורה כן 

מבואר גם בתוספת שיש בתחילת דברי המדרש ולא הועתקה ברש"י, 'זהו ששאל 

ל איזהו חכם, א"ז זה המקיים תלמודו. או אינו אלא נבון, אמר אריוס את ר' יוסי א"

לו כבר נאמר ונבונים, מה בין חכם לנבון וכו'. והחכם מעלתו קטנה משל הנבון, 

שהוא 'מקיים תלמודו' )מקיימם כפי שהם ואינו מוסיף עליהם(. מה שאין כן נבון 

כם הוא תגר, שיכול להבין דבר מתוך דבר. ולגירסת הגר"א פשוט יותר, שהח

 ותלוי באחרים וכשאין מביאין לו יושב ותוהה. והנבון הוא עשיר ויש לו משלו.

 האם יש נבון שאינו חכם?
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אמנם עדיין יש לעיין אם יש הבדל בין תגר לעני, שהנבון נמשל אליהם. ואף לפי 

גירסתנו שהנבון נמשל לתגר, עדיין יש להבין מה מעלה היא זו על פני העשיר. 

יא משלו? וכל שכן אם אינו אלא עני, מה מעלה היא זו? ולכאורה מבואר שהוא מב

כאן דבר חידוש, שמעלתו של העשיר היא בעוכריו. שהרי גם כשאין מביאין לו 

הוא יכול להביא משלו, ומדוע הוא יושב ותוהה? ואולי מפני שהוא עשיר ואינו 

בזה נמשל ליושב נצרך לאחרים, אינו מחזר ומביא. וכעין מעלת השמח בחלקו )ו

ותוהה(, אלא שכאן אין זו מעלה ודו"ק. מה שאין כן תגר או עני שמורגלים לחזר 

ולהביא, ויצא הפסדם בשכרם, שכשאין מביאים להם, הם מביאים משלהם. ואם 

כן ענינו של הנבון אינו עניותו, אלא תגרותו. שהעשיר אינו טורח להבין דבר מתוך 

נעשה תגר. וכעין היזהרו בבני עניים שמהם  -לו  מתוך חסרונו שאין -דבר והעני 

תצא תורה )נדרים פא, א(. ולפי זה אין חילוק גדול בין גירסה דידן לגירסת הספרי. 

ומכל מקום מעלת הנבון עדיפה כמבואר בעירובין. אמנם עדיין יש לעיין האם 

אפשר להיעשות נבון בלא חכמה, ומשום שתבונה היא יכולת להבין דבר מתוך 

בר )ועדיין קל יותר למצוא חכמים מנבונים(. או שמא אין הנבון אלא מעלה ד

נוספת למי שחכם כבר, ואי אפשר זה בלא זה. וכעין זה לכאורה מבואר ברש"י 

)שמות לא, ג( שחכמה היא מה שאדם שומע מאחרים ולמד ותבונה היא מה 

עומדת על שמבין מלבו מתוך דברים שלמד )מאחרים(, הרי שהיא מדרגה נוספת ה

 הראשונה.

 חכם הוא סיני ונבון הוא עוקר הרים

וייתכן גם שמעלת הנבון דומה למעלת עוקר הרים, ומעלת החכם למעלת סיני. 

ואם כן למרות שהכל צריכין למרי חיטיא, אין מעלת העוקר הרים כקומה נוספת 

על סיני, אלא היא מעלה בלחוד. וכשם שהכל צריכין למרי חיטיא, כך אף 

ני התגר או העני צריך להביא משלו, או מפרקמטיא. אבל ייתכן שיהא אדם השולח

נבון ועוקר הרים גם בלא שיהא סיני. וראה אבות )פ"ב מ"ח( לגבי שבחן של 

תלמידי ריב"ז, ובמפרשים שם. שמעלת רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו 
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המתגבר, היא  מאבד טיפה, היא מעלת סיני. ומעלת רבי אלעזר בן ערך, מעין

 מעלת עוקר הרים, והיא המחלוקת שם הי מינייהו עדיף. 

ובספרי מהדורת פינקלשטיין הגירסה היא 'חכם דומה לשולחני עשיר, כשמביאים 

לו לראות רואה וכשאין מביאים לו לראות מוציא משלו ורואה, נבון דומה 

יושב ותוהה'.  לשולחני עני, כשמביאים לו לראות רואה, כשאין מביאין לו לראות,

ולגירסה זו מעלת החכם עדיפה, ולא נהירא אם חסרה לו מעלת הנבון כלל או 

שמא בכלל מאתים מנה. והנבון צריך למרי חיטיא ובלי זה הוא יושב ותוהה. ועיין. 

 וקשה מן הגמרא בעירובין ומדברי רש"י בפרשת כי תשא.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'ש עם ביאורים והערותאי

 ההדגש על המקום והזמן שנאמרה נבואת משה

ה ָבִרים ֵאלֶּ ר ַהדְּ ר ֲאשֶּ ה ִדבֶּ ל ֹמשֶּ ָרֵאל ָכל אֶּ ָבר ָבֲעָרָבה מֹול' ִישְּ ֵדן ַבִםדְּ ר ַהַירְּ ֵעבֶּ סוף  בְּ

ִדי ָזָהב ָלָבן ַוֲחֵצֹרת וְּ ל וְּ ִהי 'ֵבין ָפאָרן וֵבין ֹתפֶּ בָ  ... ַויְּ ַארְּ ֵתי ָשָנה ִעיםבְּ ַעשְּ ש ָעָשר בְּ  ֹחדֶּ

ָחד אֶּ ש בְּ ךְּ  ִסיֹחן ֵאת ַהֹכתוֹ  ... ַאֲחֵרי ַלֹחדֶּ לֶּ ר ָהֱאֹמִרי מֶּ בֹון יֹוֵשב ֲאשֶּ שְּ חֶּ ֵאת בְּ ךְּ  עֹוג וְּ לֶּ  מֶּ

ץ מֹוָאב'...  ַהָבָשן רֶּ אֶּ ֵדן בְּ ר ַהַירְּ ֵעבֶּ ת ַהתֹוָרה ַהֹזאת ֵלאֹמ  'בְּ ה ֵבֵאר אֶּ  "רהֹוִאיל ֹמשֶּ

ראוי לשים אל לב שיש במקרא הדגש מיוחד על המקום המדויק שבו מתחילים 

דברי משה בספר זה: "בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף וכו'", ועל הזמן שבו 

נאמרו "בארבעים שנה בעשתי עשר חודש בא' לחודש", ושוב התורה מדגישה 

ן בארץ מואב", שהדברים נאמרו לאחר מלחמת סיחון ועוג, ונאמרו "בעבר הירד

ורק לאחר שנתחדדה נקודה זו של מקום וזמן, אז התורה מתחלת: "הואיל משה 

באר את התורה הזאת לאמר". ויש לנו לעיין מה עניין זה, ומדוע דוקא נבואת 

 משה זו מוכרחת להיות מוגדרת במקום שנאמרה ובזמן שנאמרה.

ום, והיינו שאפילו יושם אל לב שגם בפסוק זה התורה מגדירה את הזמן ואת המק

ש"תמיד עיני ה' אלקיך בה", עדיין התורה חוזרת ומדגשת, חוזרת ומפרשת: 

"מרשית השנה ועד אחרית שנה", והיינו שלא נחשוב ש"תמיד" היינו למעלה מן 

הזמן אלא להיפך, בתוך הזמן, מתחילת השנה ועד לאחריתה, ושוב פעם מתחילת 

"עין ה'" יש כביכול גבול ברור,  שנה הבאה ועד לאחריתה. נמצא שלהסתכלות

 "בה" בדוקא, היינו א"י בגבולותיה, ולאורך השנה כולה מתחילתה ועד סופה.

והנה כבר הארכנו בס"ד שלעולם ראיית העין היא בחינת הדעת, שלכן סנהדרין 

ַקְחנ היגנקראים "עיני העדה" פ  ינֵּי , ואדם וחוה משאכלו מעץ הדעת "ַות   ְשנֵּיֶהם עֵּ

", ועוד הרבה. והנה, כאשר אדם מעוניין לומר משפט עם טענה כלשהי ידוַויְֵּדע

                                                
ב"ב ד ע"א "הוא סימא עינו של עולם )היינו סנהדרין( דכתיב והיה אם מעיני וכמאמר בבא בן בוטא להורדוס  יג

 העדה". 
 בראשית ג,ז.  יד
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הטמונה בו, בכדי שניתן יהיה לברר את אמירתו ולדון בה, היא חייבת להיות 

מוגדרת ותחומה בגבולות הדעת, ושני התיחומים הבסיסיים ביותר הם מושגי 

במרחב  המקום והזמן, שלא נוכל לעולם לטעון טענה שכלית אם אינה תחומה

 ובזמן, שכל דבר שאינו באלו, אין הדעת סובלת אותו והוא מחוץ לגידרה.

וכעין זה יש לנו לברר עניין התיחום של המקום והזמן בעניין "הואיל משה באר". 

הנה, כבר פי' בעל מגלה עמוקות שסוד מה שבאר משה את התורה היינו שורש 

שבכתב ורבקה סוד תורה תורה שבע"פ, וכבר דרשו רבותינו שיצחק סוד תורה 

ה " טושבע"פ, וכפי שביצחק כתיב ְבק  נ ה ְבַקְחתֹו ֶאת ר  ים ש  ע  ק ֶבן ַאְרב  ְצח  י י  ", כן ַַוְיה 

משה חיכה מ' שנה ואז הואיל באר את תורה שבע"פ, ועיקר הדבר הוא מזהר פ' 

ויצא דמבואר שם שבאר שבע הוא רמז לתורה שבע"פ, והוא מקרא דידן "הואיל 

 באר", שביאור תורה שבכתב אינו אלא ע"י תורה שבע"פ. משה

, טזעוד יש לנו לדקדק שגם יעקב הוא רמז לתורה שבכתב ורחל לתורה שבע"פ

והנה המקום שבו לראשונה נפגשים יעקב ורחל הוא בבאר, נמצא שלא די לנו 

לומר שבאר הוא רמז לתורה שבע"פ, אלא הדקדוק הוא שבאר הוא המקום שבו 

ן תורה שבכתב לתורה שבע"פ, ובאמת הדבר מדוקדק במילה עצמה, יש מפגש בי

ש"באר" מלשון לבאר ולהסביר, היינו שאנו לוקחים דבר סתום ומבארים ומבהירים 

אותו, והיינו שללא תורה שבע"פ אין לנו שום השגה בתורה שבכתב, וכן באר 

ו מסובבים מלשון באר מים, היינו שיש למטה מים חיים שאין לנו נגיעה בהם, ואנ

ומקיפים אותם בבאר שהיא מעשה ידינו ובכך שואבים את המים, וה"ה הדברים 

שבאמצעות תורה שבע"פ יש לנו תפיסה בתורה שבכתב והיינו שנקודת ההשקה 

 ביניהם היא בבאר.

והנה ידועה הקדמת בעל הקצוה"ח שההפרש שבין תורה שבכתב לתורה שבע"פ 

הוא בנקודה זו ממש, שבתורה שבכתב אין לנו נגיעה ותפיסה, אבל תורה שבע"פ 

והכל ברא הקב"ה חוץ מן השקר להיפך, כל עניינה הוא שנבין ונשכיל ונדע, "

                                                
 בראשית כה,כ.  טו
 שתורה שבכתב היא בז"א ותורה שבע"פ בנוק'.  טז
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אבל  ,ת כבר הי'בודים מלבן ומאן דמשקר ח"ו אין זה חידושי תורה והאמ"א שבנ

... אע"פ שאינו אמת  לנו את התורה כפי הכרעת שכל האנושי ןונתב"ה בחר בנו קה

והוא כריתת ברית והאהבה הנפלאה שנתן לנו תורה שבע"פ במתנה גמורה 

אבל ' הכי מה לשכל האנושי להבין בתורת ... ממדבר מתנה כפי הכרעת החכמים 

 "בתורה שבע"פ משלנו הוא

כמה נעים ש"הואיל משה באר" שהוא שורש תורה שבע"פ והנה כמה מתוק ו

המבארת את התורה שבכתב ושממנה שואבים הבנה והשגה בתורה שבכתב, 

ושהיא )תורה שבע"פ( תלויה בשכל האנושי, היינו בדעת, אזי מפרשת ומבררת לנו 

התוה"ק את המקום והמועד של מעמד זה, חזור והסבר, ששורש הדברים זהה, 

סת אלא בשיעור המקום והזמן, ולכן במקום בו מגיע מקום הדעת, שאין הדעת תופ

 הוא תחום בזמן ובמקום.
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 כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 'המשפט עיון' לממונות הוראה ובית

 האם אפשר להשכיר חזקת תשמישין?

ָלי ַרגְּ ָרה בְּ בְּ עְּ  כח( ,)ב ַרק אֶּ

, והעמיד במעבר של הבניין ארון מעשה באדם שהיה לו חנות תחת בניין מגורים

קבוע עבור הסחורה שלו, והיה משתמש שם, ולא מיחו בו השכנים. וכעת מבקש 

בעל החנות להשכיר את הארון לצורך אדם אחר שימכור שם סחורה אחרת. 

והשכנים באים לעכב עליו, בטענה שאם הוא משכיר את המקום, השכר מגיע 

יך לו. ואילו בעל החנות טוען, זה נהנה וזה לדיירי הבניין בעלי השטח, ואינו שי

 אינו חסר.

 גדר חזקת תשמישין

כל אדם המשתמש בקביעות בשטח של אדם אחר, או בשטח משותף. אם הדרך 

להקפיד על שימוש זה, ולא הקפידו. הרי זה בגדר חזקת תשמישין. ואם אין בעל 

לדעת השו"ע  הקרקע רוצה שיחזיקו בקרקע שלו, מוטל עליו למחות על המשתמש.

הרי זה חזקה מיד, ואין צריך טענה שבעל הקרקע מכר את הזכות הזו. כיון שאנו 

אומרים שעצם זה שאדם משתמש בקרקע של חבירו, באופן שרגילים להקפיד. 

וחבירו אינו מוחה בידו. הרי זה מחילה. ולדעת הרמ"א, צריך ג' שנים וטענה. היינו 

 שקנה את הזכות הזו.להחזיק ג' שנים, וגם שהמחזיק יטען 

ופעמים שאין אפשרות למחות. וכגון אם אחד הדיירים בנה בחצר סוכה גדולה, 

וגם ריצף חלקים מהחצר לצורך הסוכה. אין אפשרות למחות בו. כיון שמותר לכל 

שכן לרצף את החצר כל עוד אינו מפריע לאחרים. ומותר להקים סוכה כל עוד אין 

ן אין זה חזקה כלל, גם אם היה מקים שם את זה מפריע לשכנים האחרים. על כ

 סוכתו במשך עשרות שנים.

ומה בין חזקת בעלות לחזקת תשמישין? כתב נתיבות המשפט, כל מצב שהמחזיק 

משתמש במקום לבדו, ואין יכולת לבעל הקרקע להשתמש בכל המקום ההוא, הרי 
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שנים וטענה.  אינו בגדר חזקת תשמישין, אלא הוא כחזקה רגילה, שלכו"ע צריך ג'

אך אם הוא מעמיד דבר מה בתוך חצר משותפת וכדו', והדרך להקפיד עליו. אינו 

אלא חזקת תשמישין. וכן זכויות הליכה בחצר של אדם אחר וכדו'. הרי זה חזקת 

 תשמישין.

 בעלות ואפשרות מכירת או השכרת חזקת תשמישין.

החנות אינו יכול  זכות זו, אינה עומדת למכירה או השכרה בפני עצמה. ובעל

להשכיר את זכותו לאחר. כיון שזכות זו אינה בעלות בקרקע, אלא זכות שימוש 

בלבד )עיי' בנתה"מ סי' קמח סק"א(. וגם לא ניתן לטעון מטעם כופין על מדת 

סדום, כיון שדיירי הבניין יכולים לטעון שהם מבקשים לעצמם את תמורת 

זכותו זו ללא רשות דיירי הבניין  ההשכרה הזו. על כן אינו רשאי להשכיר את

 השותפים במקום.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 כיצד מוכיחין

ֵדן ר ַהַירְּ ֵעבֶּ ָרֵאל בְּ ל ָכל ִישְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ה ַהדְּ  )א, א( .ֵאלֶּ

אומר רש"י: לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני 

 ם, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל.המקו

אמנם כבר העירו המפרשים שרק בסוף הפסוק מזכיר משה את חטא העגל 

 במילים "ודי זהב", ובאמת חטא זה קדם לשאר החטאים המוזכרים כאן.

ועוד תמהו, הרי החטאים המוזכרים כאן, עשאום אבותיהם, ולא השומעים כאן 

שהם דור באי הארץ, אשר היו קטנים בשעה שאבותיהם חטאו  את דברי משה

 בחטאים המוזכרים בדברי משה רבנו, ואם כן מה טעם להוכיחם על אלו המעשים?

 לא לבייש

המאור ושמש מיישב זאת, ומקדים שלא כל הרוצה ליטול את השם יבא ויטול 

ה לאמר לי נאה להוכיח את ישראל, כי צריך לזה יראת שמים גדולה והרב

 ואינו בנמצא איש אשר יכול להוכיח כי אם יחידי סגולה!התבוננות, 

הבא להוכיח צריך לשים נגד עיניו שני יסודות: א. לא לבייש אף אחד 

מהשומעים. ומוסיף: ראיתי צדיקים שהיו מספרים איזה מעשה שלפי הנראה היו 

ה הדברים שיחת חולין ממש, אך מכל מקום כל אחד מהשומעים לקח לעצמו מז

מוסר השכל, וגם אם היו מאה מאזינים, כל אחד מצא בדברים מוסר הנוגע אליו 

אישית, והיה נראה לכל אחד כאילו רק בשבילו נאמרו הדברים... באופן זה לא 

נגרמה בושה לאף אחד, כי אף אחד לא ידע למי באמת התכוון הצדיק המוכיח... 

 ב. צריך המוכיח להמליץ טוב בעיני ה' על ישראל.

 נאה ויאה לו להוכיח! –הנוהג בדרך זו  רק
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 תוכחת משה

משה רבנו ע"ה. כשבא להוכיח  –את ההנחיות הללו אנו למדים מאבי החכמה 

את ישראל רצה שלא לביישם בשום פנים ואופן, ולכן סיפר להם על חטאי 

אבותיהם, וגם את זה הזכיר רק ברמז. אך מכיון שאין צדיק בארץ אשר לא יחטא, 

ו כל אחד מוסר מהדברים שנאמרו, ללמוד איך לתקן ולשפר את מעשיו לקח לעצמ

 באופן אישי. נמצא שמשה הוכיחם בלי לבייש אף אחד מהם!

 לימוד זכות

בסוף דבריו הוסיף משה את המילים "ודי זהב" כדי ללמד עליהם זכות כדברי 

 ,הקב''הכך אמר משה לפני  ,אמרי דבי ר' ינאיהגמרא )ברכות לב.( על מילים אלו: "

הוא גרם  ,בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די !רבונו של עולם

 ".שעשו את העגל

 מטרת המוכיח

נראה לי להוסיף שהדבר מראה מה מטרת המוכיח. אם רצונו לזעוק ולצעוק, לא 

 מעניין אותו לימוד זכות על השומעים, ולא אכפת לו אם יתביישו.

ביא לעשיית רצון ה' בעולם באופן שיגרום נחת רוח אך אם רצונו ומגמתו הוא לה

לפנו יתברך, יקפיד לא לבייש, וישתדל ללמד עליהם זכות. זו תוכחה המגיעה מלב 

 נקי למטרה רצויה.

 הנה למדנו כיצד מוכיחין.

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא יפתגמ

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 בלא כלי זין

ַבע  ר ִנשְּ ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ שו אֶּ ץ ֹבאו ורְּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ ֵניכֶּ ֵאה ָנַתִתי ִלפְּ ם  ה'רְּ ַלֲאֹבֵתיכֶּ

ם )א, ח( ָעם ַאֲחֵריהֶּ ַזרְּ ם ולְּ ַיֲעֹקב ָלֵתת ָלהֶּ ָחק ולְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ  לְּ

מֹון יונתן ובתרגום י "ח  ית ד  ר  יכֹון ְמס  מֵּ י ַית ֳקד  א, ַדְיירֵּ א ַאְרע  ְצַטְרכון ְול  יטול ת   ְלמֵּ

ינו עולו ַזְיינ א, ס  א, ַית ְוַאח  ְבעו ַאְרע  ה ְוק  ְפַטי א ב  א, ד  י וַפְלגוה  א הֵּ  ְדַקיֵּים ְכמ 

ם ְלַאְבַהְתכֹון ה  ק ְלַאְבר  ְצח  ֹקב ְלי  ַתן וְלַיע  ְבנֵּיהֹון הֹוןלְ  ְלמ  יהֹון". תרגום דבריו  ְול  ַבְתרֵּ

ללשה"ק: ראו שנתתי לפניכם את יושבי הארץ, ולא תצטרכו ליטול כלי נשק, בואו 

ורשו את הארץ, ותקבעו בה תחומין וחלוקה )כנגד בואו תחומין, וכנגד רשו 

 חלוקה(, כמו שנשבע ה' לאבותיכם וכו'.

היו צריכים לכלי זיין, והוא דבר פלא. והנה חידש לן, שבמלחמת כיבוש הארץ לא 

 כמו"כ יל"ע איך משמע לן הכתוב ידיעה זו.

ירושה קמפרש, כי הירושה באה אל היורש בלא השתדלות, והיה מקום לומר, 

ולהלן לגבי סיחון ועוג כתיב 'החל רש', וכתיב ביהושע )כד,יב( שהצרעה הרגה 

אולם יותר א ה' נלחם להם. בהם. מבואר שזה כירושה שאינם צריכים כלי זיין אל

נראה, שלא מלשון ירושה למדנו זאת, אלא מלשון נתינה, 'נתתי' האמור כאן, 

ענינו בלא סיוע האדם, אלא נתינה מכח הנותן, מאת ה' הנותן, ואין צריכים כלי 

 זין.

אלא שיל"ע בה טובא. א' הלא במלחמת כיבוש הארץ, נאמר להדיא שהרגו לפי 

בכל מלחמה ומלחמה 'לפי חרב'(. ב' הלא בדיני המלחמה  יא-חרב )עיין יהושע ו

נאמר 'ויתד תהיה לך על אזנך', וביארו חז"ל שהוא מלשון כלי זין, הרי שיצאו 

להלחם בכלי זין, ובכלל זה מלחמת כיבוש הארץ. ג' הלא בשבח שבט גד אמר 

א, משה 'וטרף זרוע אף קדקד', שהיו הרוגיהם נכרים שהיו חותכים זרוע וראש בב"

 הרי שיצאו להלחם בכלי זין. גם אמרו ואנחנו נחלץ חושים, שתרגומו מזויינין.
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 ויש מקום לבאר הענין בכמה אופנים:

א אכן, בעת דרגתם במתן תורה, אז היו ראויים לקבל את הארץ בלא שום 

מלחמה טבעית, אולם בחטאם נגזר עליהם מלחמה טבעית. שאמרו )שמו"ר נא, ח( 

 מלאך שישלוט ראוים היו לא לישראל, התורה הוא ברוך הקדוש שנתן "בשעה

 אומר יהודה' ר חרות מהו הלוחות, על חרות( לב שמות) שנאמר בהם, המות

 בשם חמא בן פנחס ר"א המות. ממלאך חירות אומר נחמיה' ור גליות, מן חירות

 לי ויאמר המות מלאך יבא אם ה"הקב אמר הגלילי יוסי רבי של בנו א"ר בשם י"ר

 שכיון בני, על ולא כוכבים, העובדי על בראתיך סטטיונר לו אומר אני נבראתי למה

 אומר יוחנן רבי הלבוש, היה ומה הדרו. מזיו ה"הקב הלבישם התורה שקבלו

 חקוק הגדול והשם להם נתן זיין כלי אומר יוחאי בן שמעון ורבי הלבישן, עטרות

 למד אתה מנין בהם, לשלוט יכול המות מלאך היה לא בידם שהיה ימים וכל עליו,

 פורפירא אמר סימא' ור מעליך, עדיך הורד ועתה( לג שם) שם שכתוב ממה

 אותו כל מהם ה"הקב העביר וכשחטאו הלבישן, זוניאות אומר הונא ורבי הלבישן,

חורב". הנה מדברי רשב"י  מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו( שם) שנאמר הטוב

ך והדרך, היינו שנתן להם ה' מהודו, וזהו חרב למדנו, שחגור חרבך על ירך הוד

המונעת מהם מיתה, ונראה להוסיף שגם גרם להם שבשעה שהוציאוה כנגד גוי, 

שלט המיתה באותו הגוי, וזהו קישור דברי המדרש. גם לשאר התנאים שם, נראה 

שמטרת התכשיט היה בשביל זה, דהיינו להוציאם מתחת שליטת השטן ומלאך 

אויביהם תחתיהם. אולם אחר חטא העגל, חזר דינם 'אכן כאדם  המות, ולהכניע

 תמותון', ולכן הוצרכו למלחמה רגילה כשאר בני אדם, בכלי זין.

ב אולם יותר נראה, שעיקר השינוי היה בחטא מרגלים. שהנה כאן בפרשה מיד 

אחר פסוק זה, מזכיר ענין לא אוכל לבדי שאת אתכם, וחטא מרגלים וכו'. ומבואר 

רי חז"ל שכל אלה גרמו ש'יהושע מכניס', שמאחר שהסכימו שיהיו אנשים בדב

נוספים, ומשום שחטאו במרגלים גרמו שגם משה יכלל בחטאם, וכמו שנזכר להלן 

'גם בי התאנף ה'' לכללו בחטא מרגלים. וביארתי, שענין מלחמת כיבוש הארץ, 

ם שינתנו ביד היא התיקון לחטא מרגלים. שהם אמרו שאינם רוצים להלחם בחשש
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האמורי להשמידם ונשיהם ובניהם יהיו לבז, שמכח זה הסיקו שבשנאת ה' אותם 

וכו', הנה התיקון לזה להלחם במסירות נפש, ולא לחשוב על עצמם נשיהם 

ובניהם. נמצא, שאם אכן היה משה מכניס, היה כיבוש הארץ בדרגת משה, והיה 

ז היה ממית את כל יושבי הארץ נעשה להם נסים ונפלאות בשינוי הטבע לגמרי, וא

על ידי הצרעה וכדומה, ובכח קדושתם כובשים את הארץ בלא כלי זין. אולם 

בחטאם במרגלים וכדומה, זכו רק ליהושע פני לבנה, ולמרות שהיו נסים גדולים, 

רובם היו מוטבעים בדרך הטבע, והמלחמה שעשה יהושע היה מעין דרך הטבע, 

למרות שהנצחונות עצמם היו בדרך נס ופלא,  במארב, ושאר תכסיסי מלחמה,

 כנפילת חומת יריחו, ושמש בגבעון דום וירח בעמק איילון.

ג ועוד יש מקום לפרש, באופן שלישי. הנה ביארו בזה"ק )ח"ב קז.( על התביעה 

שהרג דוד את אוריה בחרב בני עמון. שהיה חקוק על חרבם שיקוצם, וכאילו נתן 

רו שמכח אלילם הרגוהו. מבואר שבצד הקדושה, היה כח ביד עבודה זרה, שיאמ

חקוק על חרבם שם ה', ובכח שם זה היו הורגים, והניתן ביד חרב ישראל, הרי זה 

שכח הקדושה גבר. בזה תבין ענין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, שכח החרב וכח 

 הקדושה הרגו )ועיין שער רוה"ק על תנה לי דחרב גלית(.

ל ַאְשֶריך  ( לג, כט )דבריםובזה אפשר להסביר  אֵּ ְשר  י י  מֹוך   מ  גֵּן ַבה' נֹוַשע ַעם כ   מ 

ֶשר ֶעְזֶרך   ו ֶתך   ֶחֶרב ַוא  שו ַגא  ח  כ  ךְ  ֹאְיֶביך   ְוי  ה ל  ימוֹ  ַעל ְוַאת  מֹותֵּ ְדֹרךְ  ב  שהישועה : ת 

בה', היינו שהיה חקוק להם שם ה' על כלי מלחמתם, וה' מגן להם שלא ישלוט 

 ויב, ומאידך זה גופא החרב להרוג באויבים.בהם הא

והנה מצאנו ביהושע )יהושע ח( שבכיבוש העי, אמר לו ה', לנטות ידו בכידון, וכל 

עוד שנטה ידו הצליחו במלחמה וכבשו העיר. וכתבו הספרים )ע"ח לב. שער 

הפסוקים שמות( שהוא בדמיון מלחמת עמלק, שכל עוד שהיו ידי משה אמונה, 

 וגבר ישראל.

ונראה, שאכן למרות שהיו יוצאים במלחמה, וכלי זין בידם. לא היו כלים גשמיים, 

אלא כלים רוחניים, מעין הנאמר בפינחס וכלי הקודש בידם, ואמרו חז"ל שהיינו 
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ארון וציץ, הנה הלוחמים היה בידם כלי חרב חקוקים בשם ה', ומכח קדושתם 

 טא, מכח זה נצחו את האויב.שהיו דבקים בה', שהרי הלוחמים היו נקיים מכל ח

ובת"י על חרב גאותך, שזה תליא במידת העסק בתורה. כענין שנאמר ביהושע 

שראה את המלאך וחרבו בידו, ואמר שהוא שר צבא ה' הבא לסייעו במלחמה, 

וילן יהושע בעומקה של הלכה. כי הא בהא תליא. גם עתניאל בן קנז שלכד את 

 כחו.קרית ספר, ביארו שלכד ההלכות שנש

נמצא, שאם היו ראויים, והיו דבוקים בתורה, אכן 'וחרב לא תעבור בארצכם', 

ולא היה מקום לחרב שהוא כלי משחית, בארץ הקדושה, אשר עיני ה' בה, והיו 

האויבים נופלים לפניהם באופן נסי. כענין שלחמו בימי גדעון 'חרב לה' ולגדעון', 

 תים.ויותר מכך כימי חזקיה שנפלו כולם פגרים מ

אולם מה שלא למדו תורה ממשה, אלא נתנו אנשים לשרי עשרות מאות 

ואלפים, גרם שלא דבקו בתורה, כי לא למדוה מפי משה ששכינה מדברת מתוך 

גרונו, גרם להם שלא עמדו בדרגתם, והוצרכו למלחמה יותר טבעית. שזה גרם 

חו לכבוש את שלא ניתנה להם הארץ אלא על ידי יגיעה וכיבוש, ולכן גם לא הצלי

כל הארץ, וזה גרם שהחטיאו אותם בעבודה זרה, יען שהניחו מקום לע"ז בארץ 

הקדושה, ולכן לא נתקיים וחרב לא תעבור, וממילא היה שליטה לכח המשחית 

של החרב, והיו צריכים לאמצעים בשביל לכבוש. אולם גם בזה נשתנו בני ישראל 

סים, שלא יצאו להלחם בכלי זין מכל אומה, שלא היה להם מרכבות ברזל, או סו

משוכללים כשאר אומות הסובבות אותם, אלא בכח התפילה והדביקות בה', וה' 

נתן אויביהם לפניהם. כל זאת, משום שמלחמת ישראל תליא בלוחמים עצמם, 

בקדושתם ובדביקות העם בה', ה' איש מלחמה והוא בעל גבורות, ולכן תהיה 

 הנתינה כפי דרגת המקבל.
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 ות / הרב נחמן דרקסלרתובנ

 איכה יועם זהב

ם כֶּ ִריבְּ ם וְּ ם וַמַשֲאכֶּ ֲחכֶּ ַבִדי ָטרְּ ָשא לְּ  . )א, ו(ֵאיָכה אֶּ

הנה המילה הנזכרת 'איכה', מוזכרת גם במגילת 'קינות' שאנו קוראים ביום המר 

והנמהר, בו נחרבו שני בתי המקדש, והוא מקור לכל צרותינו מאז, ובו ביום גוברת 

 ל כלל ישראל לראות שוב כהנים בעבודתם והשכינה שורה בישראל.הציפייה ש

 "איכה ישבה בדד". איכה יעיב באפו". "איכה יועם זהב".

מתוך כל הפסוקים שאנו מזכירים את המילה 'איכה', עולה משמעות מאוד 

'איך'? 'כיצד יכול להיות'? 'לא יתכן'!. מציאות לא מתקבלת בעליל,  -ממקודת של 

 אליה ואין להשלים עמה. שאין להתרגל

 אשא לבדי

לוקיים לא יכל לשאת לבדו את משא העם, גם -משה רבינו עם כל כוחותיו הא

חותנו אמר לו את הדבר הזה, והוא מצידו הסכים עמו, ולקח שרי אלפים וכו'. לא 

הייתה שום מציאות אפשרית שמשה רבינו יצלח את משא העם על כל קשייו 

 וטרחותיו.

היא מציאות החורבן הלא מציאותית בעליל. איך ישבה בדד  אותו הדבר ממש

העיר ירושלים עיה"ק 'רבתי עם' שרתי במדינות', איך? לא יכול להיות!! איך יעיב 

ה' באפו וישליך משמים ארץ? אין מציאות כזאת. איך יועם זהב, הרי זהב הוא 

תקבל על המתכת היפה והמאירה ביותר, מה קרה לפתע, שינוי לא מציאותי ולא מ

הדעת. ירושלים כלילת יופי, משוש כל הארץ, הייתה לשממה לחורבן ולביזה? 

 הייתכן?

 רבי הוה נקיט ספר קינות וקא קרי בגויה כי מטא להאי פסוקאבגמרא )חגיגה( "

". השליך משמים ארץ נפל מן ידיה אמר מאיגרא רם לבירא עמיקתא (א ,ב איכה)

 ".גבוה ובור עמוק כמשמים לארץכמה גדולה נפילה זו אין לך וברש"י "
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בספר 'דרכי נעם' עמד על גמ' זו והוסיף נופך מדיליה, שנפל מידו הספר קינות 

הוא משום שרבי נחלש כל כך עד כדי התעלפות, כשהבין והפנים את אשא קרא 

 השליך משמים ארץ, ואין לך גבוה כמשמים לארץ. –זה עתה 

מציאות בלתי סבירה ובלתי קבילה.  מציאות זו שניחתה עלינו בעוונותינו, היא

עם ישראל, בני מלכים אין מקומם בגלות בין הגויים, נקודה! עם ישראל הוא עם 

של 'שלושה פעמים בשנה ייראה כל זכורך' הוא עם של 'ונתתי משכני בתוככם', 

ועל דא קא בכינן כבר כמעט אלפיים שנה, ועל זה ראוי ליפול מידינו ספר קינות 

 מרוב חולשה.

 ובייחול גדול שיחוס עלינו הבורא ית"ש וישוב לעיר קדשו במהרה.
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 תוכחת אוהב

משה רבינו נערך לפרידה מצאן מרעיתו, והוא מוכיח את בני ישראל. תחילה 

לשמוע' הוא מאריך בפרוטרוט פותח ברמז, מפני כבודם, ורק כשרואה ש'רוצים 

)עפ"י האלשיך הק', ואחריו רבים וטובים(. מצוות התוכחה היא מן הקשות. חובה 

להשכיל, בכדי שהתוכחה תשפיע על המקבל, וגם שלא יכשל המוכיח  חלילה 

א ב'לאו' הצמוד 'ְוֹלא ש  יו ת  ל  ְטא'. ע   חֵּ

בין בני ישראל )רמז תשצג( מובא שיח מבהיל  פרשתנו בפתח בילקוט שמעוני

למשה "בשעה שבא משה להוכיח את ישראל, סוף ארבעים שנה, היו ישראל 

. כיון שהרגיש, אמר להם, חייכם שאיני אומר לכם 'אינו בדעתו'מרננים ואומרים 

ר. באיזה  ְדב  דבר, עד שאומר לכם באיזה מקום אני ואתם נתונים, והוא אומר ַבם 

ה ב  ע ר  ין מֹול מדבר? והוא אומר ב  ן סוף. מי הם שכניו? והוא אומר בֵּ אר  ין פ   ֹתֶפל ובֵּ

ן ב  ֹרת. וכמה ימים יש לנו ממצרים, וכמה ימים מכאן לסיני? והוא אומר ַאַחד ְול  צֵּ  ַוח 

ר ש  ב. מיד כששמעו ישראל שברר להם הדברים, אמרו לו, אמור כל מה  יֹום ע  ֹחרֵּ מֵּ

! וכי חשדו במשה עצומה תמיההשאתה רוצה, שדבריך נראים". הדבר מעורר 

 עליו כי 'ֹלא אף מעידה רבינו שהוא 'אינו בדעתו'? הלא הם ראו ביום יום, והתורה

ה ת  ה  ינוֹ  כ  ֹחה'. ועוד, מדוע הוא "משתף פעולה" עם גישתם זו? נ ס ְוֹלא עֵּ  לֵּ

הטיבו בעלי הדרוש לבאר, כי אין כוונת המדרש לומר שבנ"י בדקו את שפיותו 

עם שמשה רבינו הינו 'איש אלוקים', גבוה מעל גבוה, ובשנתו של משה, אלא, ביוד

האחרונה בוודאי מתעלה עוד ועוד עד שהוא מתרחק מהם. והיאך יכול להוכיחם 

, לחבור למצבו, ולהכיר על המוכיח להבין את נפש האחרכשהוא 'גבוה מדי'? הרי 
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רות . כשראו שלמעמהםבסביבתו. בנ"י עשו למשה 'בוחן' לוודא כי הוא אכן 

יו. ר   התעלותו הק' הוא 'עדיין בדעת', ביקשו לשמוע מוס 

עבור מחנכים, מצוות תוכחה היא מעין 'מצוה תמידית'. עובר לעשייתה נתבונן 

 -ועל פיו נסדיר את שאיפותינו, מה הם יכולותיו  -במצב התלמיד, מאיזה בית בא 

לשניהם, לפיהן נתאים את דרישותינו. העיון בעולמו תעורר אהבה הנדרשת 

המצרים' נזכיר את שקבעו חז"ל כי בית שני -למוכיח, ולמקבל התוכחה. בימי 'בין

 )יומא ט(, אך במקום אחר לימדו כי החורבן בא משום בעוון שנאת חינם נחרב

)שבת קיט(. וכבר דרשו )ראו 'ערבי נחל' נצבים( שאין כאן  שלא הוכיחו זה את זה

נאה, לא היו מסוגלים לקיים מצוות סתירה כלל וכלל, היות ושררה ביניהם ש

! התוכחה אינה 'מקל היא להוכיח מתוך אהבה, שתנאי  יסוד  כראויתוכחה 

 ורצועה' לרדות בה, ובוודאי לא 'כלי נקמה' לסגירת חשבונות.

הבחין בפונדק דרכים ביהודי מגושם יושב  ה'חפץ חיים' זי"עמסופר, כי רבינו 

ואף מתייחס בגסות רוח כלפי המשרתת.  ה,ברכ ללא "וכד בירה אווז נתח"וטורף 

רבינו קם ממקומו וביקש להעיר לאיש על התנהגותו. מיהר בעה"ב ופנה לרבינו 

! "איש זה הוא חייל משוחרר מצבא ניקולאי האכזר, לאחר שלא כדאי להתערב

רות ארוכה וקשה, עד שאיבד את צלם האלוקים. הוא עלול לגדף אותך, ואף  שֵּ

. שמע הצדיק, והמשיך לעבר האיש. ביד מושטת לשלום פנה אליו להרים עליך יד!"

ואמר "שמעתי שהנך מהילדים שנחטפתם בגיל רך, וגדלת בין האומות! אני 

מתפעל מעמידתך האיתנה, לבל יעבירוך על דתך! איזו גבורה נפשית! אני מקנא 

ְלצוך  לאכול טריפות ולחלל שבת, אך נותרת יהו-בעולם די הבא שלך! אמנם א 

ַמְדת  בניסיון עצום!"  המילים הטובות שיצאו מלב  שניהם התחילו לבכות!נאמן! ע 

שנים של   טוב וטהור עוררו את הניצוץ הקדוש! רבינו המשיך "לאחר עשרות

'הצלחה', נסה נא אחי, הוסף כעת קמעא קמעא בקיום המצוות..." מסופר כי 

 תשובה גמור.נשמתו ניעורה, הוא התחיל להתקרב, עד שנעשה לבעל 

ומה נאמר ראב"ע אמר "תמיהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח" )ערכין טז(.  

. דרכו היתה יום פטירת אהרן הכהןיש דרך נוספת! השבוע חל  בדור שלנו?
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"להוכיח" ע"י הקדמת שלום לעבריין! הלה היה מתעורר לשיפור מעשיו! משה 

אום 'ֹלאבשלהי הפרשה  אומר רבינו יר  י)א ת  יֶכם ה' ת מלכי כנען( כ   הוא ֱאֹלקֵּ

ם ְלח  ֶכם!' ותיכף ממשיך  ַהמ  ַחַמןל  תְּ ל ה' ָואֶּ  מהדהדים, הטורים'-רבינו 'בעל. דברי אֶּ

ִתי את ישראל שמשה אומר  ְםצו! אולי ירחם ה' עלי!' -'ִחַזקְּ ְזקו ְוא   ח 

 חבר –צה מר -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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תורת החינוך / הרב שלום קמינר, ייעוץ חינוכי 

 והכשרה, הנחיית קבוצות והרצאות

 אווירת "בין הזמנים" בבית

 [.לחמישה ואב ,הרך לגיל מלמד] ב"מב. ע אליעזר ת הרבשאל

, וכמובן הילדים והבחורים ]ומי לא?!...[ מצפים 'הזמנים בין' בפתח אנועומדים 

אצלי '. סיוט' זהו בשבילישאומר בכנות:  קקים כבר ל'בין הזמנים'. אלא,ומשתו

 גם נראהכל הכ, ושלי והתחושה. בבית, אוירה מתוחה לחץ המוןזה  "הזמנים בין"

שלא זו הדרך ולא זו המטרה, ואינו אמור להיראות , מהישיבה שמגיעים ילדי של

 .בענין הכוונהעיצות ו כמה כ"למע יש אם מאד אשמח. כך

 .והמחכים הנפלא המדור על תודה 

* 

 :תשובה

 צעד הינו זה צעד.  'שיתוף'וה הכינות על תודהו אליעזר, הרב כבודחן חן לך, 

. ןיעני ללבן .מאחרים ולהחכים ,לשתף כהורים שלנו ובמחויבות בהשתדלות ראשון

 שלנו ולרצון ,לרגישות ,למודעות רבות תורם אשר עצמו בפני ערך לו יש זה דבר

 .להתפלל מה על ולדעת ,קיעלהש

* 

 .גמור זיל ואידך ,המרכזי צירה אתכוון ל מילים כמהב אנסה

 לסדר ,ורוגע לשלווה מצפים ,למנוחה באים הם גם – כמונו: לזכור חשוב ,ראשית

 .להמשך המצבור מאגרי את למלא בכדי רגוע,ו יותר משוחרר יום

 במקרה גם לנו לסייע ליכו' האכזבות גודל כך - הציפיות כגודל: 'החכם מאמר

 צריך אני מה לחשוב -, עצמינו מול. א  .ציפיות תיאום לערוך חייבים ,דהיינו. דידן

 הדברים מה. קשייו מה ,נטיותיו מה ,כשרונתיו מה ,יכולתיו מה. מהבחור לדרוש

'. ב'.  וכו נתעלם שאנו הדברים הן מה ,לאכוף ומסוגלים לדרוש יכולים שאנו



 

 פהעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ודיאלוג שיח, נינוח בזמן, רגוע באופן לקיים הזמנים בין חילתבת – הבן מול תיאום

 להנות נוכל, הזמנים בין שהגיע מאד שמחים ואמא אבא !יצחק: ".....כעין. בנושא

 וגם לי גם בהנאה תעבור זו שתקופה בכדי רגע שנשוחח לנו חשוב...... מקרוב ממך

 יום סדר שהואה לאיז גורמים אנחנו איך ,יצחק"...  ?!אומר אתה מה. אה.... לך

 ולהוביל להמשיך כך...?!" שלך והחופשה ההנאה של החלק על לפסוח בלי בבית

 חשיבה של, אכפתיות של, שותפות של תחושה יקבל שהבחור בדרך השיחה את

 לוואי תופעות או התנגדויות כ"בד מעוררת אשר חתהנה של ולא. משותפת

 .אחרות

 ללא מסגרת': איה ,'הזמנים בין' את ולנהל לשאוף צריכיםת שהמרכזינקודה ה

: כגון. מחייבת מסגרת בלי כשאנחנו גם המסגרת את למצוא: פירוש ',מסגרת

 אך ,8:30 או 8 ב גם אפשר בבית ,בבוקר 7 ב שחרית מתפללים אנחנו בישיבה

' מס לומדים אנחנו בישיבה. ריאת שמעק זמן של והמסגרת העיקרון על נעמוד

 לימוד רק ,יומיומי למידה של עיקרון על נקפיד גם תהבי במסגרת, מסוים שעות

 אין אם בבית ,יום כל 10 ב לישון הולכים בישיבה. שעות פחות ,יתיוחו ,קליל יותר

' וכדו ,שקבענו בזמן לישון נלך אבל ,אחר בזמן לישון נלך מיוחדת סיבה או טיול

 .הדרך זה על

 לחופשה המתכון הם הם ,ויסודות עקרונות על עמידה לצד יום וסדר תיכנון

 לילדי שיתופית בגישה בא שזה בתנאי. וחינוכית תורנית ובעיקר, ורגועה נעימה

 ."אסון מונעת מראש היערכותאיך אומרים: ". לחץ מתוך ולא ,המשפחה

בברכת "וקווי ה' יחליפו כח, ילכו מחיל אל חיל בדרך העולה בית ה', נאגור 

 נחת ויישוב הדעת". כוחות חדשים לקראת הזמן הבעל"ט, מתוך



 

 פועמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת דברים

היכן הוזכר שבחה של א"י? ואיזה מקום המוזכר בפרק הניזקין כרחב ידיים  .א

 מוזכר בפרשתינו )עפ"י רש"י(?

 ו יעקב אבינו, משה רבינו, יהושע, שמואל ודוד )רש"י(?באיזו הנהגה נהג .ב

אלו אומות נכללו בירושת א"י קודם חטא המרגלים? ומי לא השתתף בחטא  .ג

 (?2המרגלים )

 היכן עשה משה כפי שלמד הנהגת ד'? .ד

איזה לשון של "כפירה" נאמר על כלל ישראל? ובאיזו פעולה עלולים היו  .ה

 להראות ככפויי טובה?

ות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. תגובות ופתרונ

 7628366@okmail.co.il  

* 

 ל'חדוותא' מטותתשובות 

 ?במתים כשנוגע נטמא כנעני שעבד מנין .א

ג ֹכל )לא, יט( ל ֹנגֵּעַ  ְוֹכל ֶנֶפש ֹהרֵּ ל  ְתַחְטאו ֶבח  י ַביֹום ת  יש  י וַביֹום ַהְחל  יע   ַאֶתם ַהְחב 

יֶכם  מה אלא, הזאה וצריכין טומאה מקבלין שהנכרים לא. ושביכם אתם י"רש: וְשב 

 :הזאה צריכין, ויטמאו לברית כשיבואו שביכם ףא. ברית בני אתם

 (?3) י"וברש בפרשתנו מוזכרים נקמות אלו .ב

ַמת ְנֹקם )לא, ב( .1 ֵני ִנקְּ ָרֵאל בְּ ת ִישְּ אֵּ ים מֵּ ְדי נ  ף ַאַחר ַהם  סֵּ א   :ַעֶםיך   ֶאל תֵּ
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ר )לא, ג( .2 ם ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ ע  אֹמר ה  ְלצו לֵּ ח  ְתֶכם הֵּ א  ים מֵּ נ ש  א א  ב   ַעל ְהיוְוי   ַלצ 

ְדי ן ת מ  תֵּ ַמת ל  ָין ד' ִנקְּ ִמדְּ  כנגד עומד כאילו, ישראל כנגד שהעומד'. ה נקמת י"רש :בְּ

 :יזה"הקב

ְשַלח )לא, ו( .3 ם ַוי  א ַלַםֶטה ֶאֶלף ֹמֶשה ֹאת  ב  ם ַלצ  ס ְוֶאת ֹאת  יְנח  ז ר ֶבן פ  ן ֶאְלע   ַהֹכהֵּ

א ב  י ַלצ  ֹצְצרֹות ַהֹקֶדש וְכלֵּ הַהְתרו ַוח   ,אחר דבר .פינחס ואת אותם י"ופירש: ְבי דוֹ  ע 

(, לו, לז בראשית) אותו מכרו והמדנים שנאמר, יחאמו אבי יוסף נקמת לנקום שהלך

(, כה, ו שמות) פוטיאל מבנות שנאמר, יוסף משל פינחס של אמו שהיתה ומנין

 .(.מג סוטה) ביצרו שפטפט יוסף ומזרע, אלילים לעבודת עגלים שפיטם יתרו מזרע

 ?בציץ בפרשתנו השתמשו דברים לאלו .ג

י )שם( .1 ֹצְצרֹות ַהֹקֶדש וְכלֵּ ה ַוח   שהיה ,והציץ הארון זה. י"פירש: ְבי דוֹ  ַהְתרוע 

 את להם הראה, עמהם פורח עצמו והוא, בכשפים מדין מלכי ומפריח עמהם בלעם

 ליםשנופ, מדין במלכי חלליהם על נאמר לכך, נופלים והם בו חקוק שהשם הציץ

 (:כב, יג) יהושע בספר, חלליהם אל כתיב בבלעם וכן, האויר מן החללים על

ל .2 ה )שם פסוק יז( ְוכ  ח  יש ֹיַדַעת א  ְשַכב א  ר ְלמ  ֹרגו ז כ   להבעל ראויה י"פירש: ה 

 מוריקות פניה להבעל והראויה, העבירום הציץ ולפני, נבעלה שלא פי על אף

 :(:ס יבמות)

 ?מכשול" תתן לא עור ני"לפ כעין מצאנו היכן .ד

ם )ל, טז( ר ְוא  פֵּ ר ה  ם י פֵּ י ֹאת  רֵּ ְמעוֹ  ַאח  א ש  ֹונ ה ֶאת ְונ ש  . שמעו אחרי י"ופירש: ע 

. עונה את ונשא: ביום בו אפילו לה והפר וחזר, בו אפשי שאמר, וקיים ששמע אחרי

                                                
' ה נקמת אמר ומשה ,ישראל בני נקמת אמר הוא ברוך הקדוש ב( אות כב פרשה מטות רבה )במדבר ל"חז ואמרו יז

 שונאין היו לא, מצוות כופרי או, כוכבים עבודת עובדי או, ערלים היינו אם, העולמים רבון משה ו' אמרוכ ,במדין

 . במדין' ה נקמת לתת שלך, הנקמה הלכך, לנו שנתת ומצוות תורה בשביל אלא אחרינו רודפין ואינן אותנו
 יוסף ובני וכו', להם לא ריב על ברלהתע ככה על המדינים ראו וז"ל, "ומה (כב, ב)יקר בפרשת בלק  ועי' בכלי יח

 מדין אל מואב זקני אמרו וכן, יוסף על נאמר גוים קהל י"פירש, גוים וקהל גוי( לה, יא בראשית) שנאמר קהל נקראו

ה"ז, אביהם שור בכור יוסף נקמת מכם ליקח שירצו יוסף בני הקהל מפני לירא לכם יש אתם שגם כו ש ַעת   ְיַלח 

ל ה  ל ֶאת ַהק  ינו כ  יֹבתֵּ ְלֹחךְ  ְסב   ליקח כדי המלחך כשור אותנו ילחכו כן על המה, שור בכור יוסף בני הקהל כי ַהחֹור, כ 

 .יקר" פירוש וזה השור נקמת

 מצרימה יוסף את שמכרו המכירה מצד להם שונא פנחס היה הכי בלאו וז"ל "כי יקר ובפרשתינו )לא, ו( ביאר הכלי

  ".בזנות ישראל את להכשיל בידיהם אבותיהם מעשה המדינים אחזו ועתהלזנות  מיוחד מקום( לז, לו בראשית)
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 לכל תחתיו נכנס הוא לחבירו תקלה שהגורם, מכאן למדנו, תחתיה נכנס הוא

 :יןעונש

 ?חוטאים אחר ובמקום" צדיקים" אחד במקום משמעותו ביטוי איזה .ה

ר )לא, ג( ם ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ ע  אֹמר ה  ְלצו לֵּ ח  ְתֶכם הֵּ א  ים מֵּ נ ש  א וכו' א  ב   י"ופירש ַלצ 

 וידועים חכמים אנשים וכן(, ט, יז שמות) אנשים לנו בחר וכן, צדיקים. אנשים

 (:טו, א דברים)

יֶכם ַתַחת ַקְמֶתם מֵּהְוה   )לב, יד( ֹבתֵּ בות א  ְספֹות ַחָטִאים ֲאָנִשים ַתרְּ רֹון ַעל עֹוד ל   ַאף ח 

ל ֶאל ד' אֵּ ְשר   :י 

* 

 מסעי תשובות ל'חדוותא'

 ?בו שנעשה מה ש"ע אחר בשם כ"ג ומוזכר, בשמו בפרשתינו נזכר מקום איזה .א

שו ֹכה (לב, ח)שממנו יצאו המרגלים כמבואר בפרשת מטות  קדש ברנע,  ע 

יֶכם ֹבתֵּ י א  ְלח  ם ְבש  ֵנעַ  ִמָקֵדש ֹאת  ְראֹות ַברְּ ֶרץ ֶאת ל  א  ואע"פ שבפרשת שלח : ה 

ְשַלח( יג, ג)מבואר  ם ַוי  ַבר ֹמֶשה ֹאת  י ַעל ָפאָרן ִמִםדְּ  מ"מ בחזרתם נאמר: וכו' ד' פ 

ֹרן ְוֶאל ֹמֶשה ֶאל ַוי ֹבאו ַויְֵּלכו( כו) ל ְוֶאל ַאה  ַדת כ  ל ְבנֵּי ע  אֵּ ְשר  ַבר ֶאל י   ָקֵדָשה ָפאָרן ִמדְּ

 וכו'.

ַסב(  לד, ד)והוא מוזכר בפרשתינו בשמו, שנא'  ֶכם ְונ  ֶמֶגב ַהְגבול ל  ה מ   ְלַמע לֵּ

ים ַבר ַעְקַרב  נ ה ְוע  יו צ  יו ְוה  ֶמֶגב תֹוְצֹאת  ָקֵדש מ  ֵנעַ  לְּ א ַברְּ ַצר ְוי צ  ר ח  ַבר ַאד   :הַעְצֹמנ   ְוע 

ְסעו( לג, יח)ומוזכר גם בשם אחר ע"ש לה"ר של המרגלים, שנא'  ֹרת ַוי  צֵּ ח  נו מֵּ  ַוַיח 

ָמה ִרתְּ  לך יוסיף ומה לך יתן מה שנאמר, מרגלים של הרע לשון שם על י"ופירש :בְּ

 (:ד, קכ תהלים) רתמים גחלי עם שנונים גבור חצי רמיה לשון

 "?תאים" בשם דשיםהק וקודש ההיכל שסביב החדרים נקראו מדוע .ב

 .סובבים ההיכל ומשופעים, שהיו התאים נסיבה ושיפועע"ש לשון 
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ְהֶיה ְוֶזה( לד, ז)וכן מבואר בפרשת גבולות א"י שנא'  ֶכם י  פֹון ְגבול ל  ן צ   ַהי ם מ 

ֹדל ָתאו ַהג  ֶכם תְּ ר ֹהר ל  ה   אל לצפון ממערב לנטות, לכם תשפעו. תתאו י"ופירש: ה 

 השער ותאי( יא, יב ב-הימים דברי) הרצים תא אל כמו ,סיבה שוןל. תתאו: ההר הר

 :ומשופע מוסב שהוא, ץ"אפנדי שקורין, יטהיציע(, י, מ יחזקאל)

 ?מסלקה ומה? בישראל השכינה להשראת גורם מה .ג

ה מסלקה, שנא' )לה, כה( ְוי ַשבוהרוצח  גורם להשראת השכינה,הכהן הגדול   ב 

ן מֹות ַעד ֹדל ַהֹכהֵּ ֶשר ַהג  ַשח א  . הגדול הכהן מות עד י"ופירש: ַהֹקֶדש ְבֶשֶמן ֹאתוֹ  מ 

 את לסלק בא והרוצח, ימיהם ולהאריך בישראל שכינה להשרות בא שהוא

 .כגדול כהן לפני שיהא כדאי אינו, החיים ימי את ומקצר מישראל השכינה

 ?אחר סדר לפי פנחס ובפרשת, אחד סדר לפי בפרשתנו נמנה מי .ד

ה פחד,בנות צל ְהֶיינ  ה שנא' )לו, יא( ַות  ה ַמְחל  ְרצ  ה ת  ְגל  ה ְוח  ְלכ  ה ומ   ְבנֹות ְוֹנע 

ד ְפח  ְבנֵּי ְצל  יֶהן ל  ים ֹדדֵּ  ונשאו, בשנים מזו זו גדולתן לפי מנאן כאן י"ופירש: ְלנ ש 

 בתרא בבא) כזו זו ששקולות ומגיד ,חכמתן לפי מנאן המקרא ובכל, תולדותן כסדר

 .(.קכ

 (?ט"בעה) לשרה אברהם דברי ש"ע נקרא בפרשה קוםמ איזה .ה

ְסעואלוש ה , שנא' )לג, יג( ַוי  ְפק  ד  נו מ  לוש ַוַיח   נתן וכתב בבעה"ט וז"ל, באלוש: ְבא 

 עגות. ועשי לושי בזכות המן להם

                                                
 צלע יציע לו יש שמות שלש יוסף רב תאני יציע וכו', מכר לא הבית את המוכר סא.( בתרא ואיתא הגמ' )בבא יט

 אל צלע והצלעות מא, ו( )יחזקאל דכתיב צלע רחבה באמה חמש התחתונה היציע ו, ו( א-)מלכים דכתיב יציע תא,

 אמות חמש התאים ובין רחב אחד וקנה אורך אחד קנה והתא מ, ז( )יחזקאל דכתיב תא פעמים ושלשים שלש צלע

 וכו' )עייש"ה(

 התם ומוכח ותא צלע יציע לה יש שמות' ג ואמרינן אפתא לקמן מפרשי יציע. אפתא עלייה ומאי י''ושם )ס.( פירש

 , ע"כ. הבית לגג שוה ואינו וריו,מאח או הבית בצדי נמוך בנין דהיינו מקראי
 פחות על שורה השכינה שאין ישראל מלמד אלפי רבבות' ה שובה יאמר ובנחה ר''ת סג:( ואמרו חז"ל )יבמות כ

 ורביה בפריה עסק לא וזה אחד חסר רבבות ושני אלפים שני ישראל שהיו הרי מישראל רבבות ושני אלפים משני

 שראל. ע"כ.מי שתסתלק לשכינה גורם זה נמצא לא

)שמות  ונראה דלאו דווקא ב' אלפים וב' רבבות אלא כל אחד ואחד הוא מקום להשראת השכינה, וכדברי הכלי יקר

 שוכן בו אשר זה ציור שבאמצעות ל"שר אלא ליה מבעי בתוכו. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו נאמר כה, ג( לכך

 העשוי זה ציור בעבור לא ישראל בעבור שמה כינתוש עיקר כי ממש בגופם ישראל של בתוכם גם ישכון' ה כבוד

 . ישראל בני תוך אל' ה כבוד באמצעותו להמשיך אמצעי א"כ אינו הוא כי וזהב מכסף
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 חנינא בר חמא רבי בשם יונה רבי( מח פרשה וירא רבה בראשית)ומקורו בחז"ל 

, במדבר מן להם שנתן ישראל זכו זכות מאיזו, אלוש רמדב היא סין מדבר היא

 .כאעגות ועשי לושי שאמר אברהם של בזכות

 

                                                
 וצ"ב מדוע נקרא המקום ע"ש הלישה שנאמרה לשרה, ולא ע"ש הלחם שאמר למלאכים. כא

 שאין את ביתו, בתוך מכניסן, אורחין אוכשימצ, בעולם ומהדר יושב דאברהם', ז פרק נתן דרבי באבות והנ איתא

 - יין לשתות דרכו שאין ואת בשר, האכילו - בשר לאכל דרכו שאין את חטין, פת האכילו - חטין פת לאכל דרכו

 ושתה אכל - ונכנס הבא וכל, ומשקה מאכל והניח, הדרכים על גדולים פלטרין ובנה עמד אלא עוד ולא. יין השקהו

 ע"כ. 'וכו אברהם של ביתו בתוך מצוי, שואל שהפה וכל, רוח נחת לו תנעשי לפיכך. לשמים וברך

, ה"ע אבינו באברהם שמצינו "כמו הרבה, פי' הרע"ב וז"ל, ועשה מעט אמור טו( משנה ובדברי חז"ל )אבות פ"א

 ע"כ. וטוב". רך בקר בן ויקח ובסוף, לחם פת ואקחה( יד בראשית) תחלה שאמר

דת החסד שבעולם שאין נותנים לאדם רק הנצרך לו אלא בחן בחסד ובעין יפה, ונראה לבאר שאברהם ראה את מי

והבין מזה שזה רצון ד' בעולם, ולכן הייתה דרכו להזמין האורחים לאכול מעט, כדי שלא יתביישו כשיראו שרצונו 

השפע  לטרוח הרבה עבורם, ואח"כ היה משפיע עליהם שפע רב. ועי"ז היה מעוררם להודות ולשבח לד' על כל

 אמר(, ה, יב שם) בחרן עשו אשר הנפש "ואת( ד אות פד פרשה וישב) רבה בבראשית שמשפיע בעולם. )וכמבואר

, "השכינה כנפי תחת ומכניסן ומקרבן ומשקן ומאכילן ביתו לתוך מכניסן אבינו אברהם שהיה מלמד, וכו' חוניא רבי

 וכמבואר גם באדר"נ הנ"ל.( .ע"כ

רומזת ב"אלוש", ששם התחיל להשפיע עליהם שאמר לשרה ללוש עוגות ולא לתת להם וא"כ יתכן שההנהגה הזו מ

הנמצאת כבר אצלו(. ולכן זכו בניו למן, שג"כ ולא ניתן  -פת לחם המוכנה כבר )כנשמע מדבריו "ואקחה פת לחם"

 להם הנצרך לקיומם בלבד אלא נתהפך לכמה טעמים.
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 שם מלכות עוג.

 אחד שמדבר בגנותו של חייו האישיים של משה.

 גלים לראות את הכל א' א'.שיטת הליכת המר

 המידה שכביכול נעשה במקום רחמים שנא' 'ולא שמע ה' בקלכם'.

 .ם'ִת מְּ פירוש 'עיר 

 (.2נחלים המוזכרים בפרשה )

 הרג ברפאים וממנו פלט עוג.

* 

 אות ב'

 אחת הסיבות שאין להוכיח אלא סמוך למיתה.

 דברי הבאי שנאמרו כאן, ב' ב'.

 היחס של ישראל לביזת עוג.

* 

 אות ג'

 בעל דין שאוגר בו דברים.

 מה ידוע לנו על בנו של סיחון.

* 

 אות ד'

 רמז של משה למה שחטאו בעגל.

 מתה בשעה שהיא מכה.

* 

 אות ה'

 איזה מילה בפסוק, משמעותה 'התחיל'.
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 מהנצטו. –ואצוה את שפטיכם 

 ז'(.-)ב' ה' ה'סיבה לישראל להראות את עשרם 

 .ה' ה'פירוש: 'חבל ארגוב' 

* 

 ת ז'או

 לעלות ההרה'. 'ותהינולשון 

 נחל שעברוהו ישראל שמציין סוף הארבעים שנה.

 שם העמוני ל'רפאים'.

 סיבה שמשה פחד מפני עוג מלך הבשן.

* 

 אות ח'

 ולבניו', איזה מקום זה. הארץ אשר דרך בה'ולו )כלב( אתן את 

 עם שהורישו זרע אברהם את ארצם ולא בני ישראל.

 סיחון.היחס של ישראל לביזת 

* 

 אות ט'

 בעל דין שאינו נכנע ואומר שיש לי עוד עדים וראיות להביא.

* 

 אות י'

 משה למד ממנו להוכיח רק סמוך למיתתו.

 הכוונה במילה זה שהוא משל , קיימים כשמש וירח.

 חסר לדרשה שאשמת העם בראש הדיין אם אינו מוחה בידם.

 מקום מלחמת סיחון.

* 

 אות י' כ'

 נצטוו לנהוג בדיינים.שתי מדות ישראל 

 שני פירושים ל'לא תגורו' )מלשון..(.

 טובה הארץ אשר ה' נותן לנו'. 'ויאמרומי אלו 
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* 

 אות כ'

 מתפקידיו של השטרים.

 מכאן נלמד שבאו לבקש מרגלים בערבוביא.

 רמז לעתיד לבוא.

 לשון מקח.

 אומה שניצחו את הפלישתים.

* 

 אות ל'

 תנו דבר.איזה מידע מונח בשאילת וישיבו או

 שבט שלא שלח איש למרגלים.

 'ותרגנו'.

 קיבל נחלה בזכותו אברהם שהיה כבנו.

* 

 אות מ'

 עליו נאמר לא תכירו פנים במשפט.

 מה קרה לאמורי בזמן שהכו את המעפילים עד חרמה מ' מ'.

* 

 אותיות מ' נ'

 (.1( )נ4באיזה דברים נותנים כבוד לדיינים )מ מנ(

* 

 אות נ'

 ה חיפש ולא מצא.מעלה לדיינים שמש

 סיבת היראה במדבר.

 סיבה שלא דיברה השינה עם משה ל"ח שנה.

* 

 אות ס'

 .קדמות''מדבר 
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* 

 אות ע'

 רמז של משה למה שחטאו בבעל פעור בשיטים.

 משום מה אמר משה לא אוכל לבדי שאת אתכם.

 מספר  דברים שבן דיני ממונות לדיני נפשות.

 סיבת היראה במדבר.

 שם מדינת מואב.

 רץ לצפונה של ארץ מואב.א

 אומה פלישתית יושבי עזה.

 איך אומרים הליכה לכיוון צפון.

 אמות בה נמדד ערשו של עוג תשע וארבע אמות.

* 

 אות פ'

 מתכבד על ידי קרבתו לארץ ישראל.

 'שם' נוסף לעוג מלך הבשן.

 עיר / ערים ללא חומה.

* 

 אות צ'

 זכות שהיתה לעמון ולא למואב.

* 

 אות ק'

 תף לסיחון ולחשבון וכן לעוג ולעשתרות.מה משו

 מושבם של ישראל תשע עשרה שנה.

 (.3ירושה שהובטחה לאברהם לעתיד לבא )

* 

 אות ר'

 דרכו של משה להוכיח ומשום כבודם של ישראל.

 מהו לשון 'התאנף'.
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 ארץ של אנשים מפחידים שהובטחה לאברהם.

* 

 

 אות ש'

 זאת'.משה את התורה ה 'בארמ מהו המשמעות שמובנת

 עמון מואב והר שעיר.

 לשון 'לא תערצון'.

 בלשון אשכנז וכנענית נקרא 'שניר', ואיך נקרא בלשוה"ק.

* 

 ' שאות 

 שורש מה שאמרו ב'שנאת ה' אותנו'.

 משה דרך על צוארו.

 (.3שמות של ההר בצפון מזרח ) –רואים ממנה שבחה של ארץ ישראל 

* 

 אות ת'

 ל מלחמת סיחון ועוג.מלמד שמשה העמידה את החמה ביום ש

 

 r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

* 

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 :מאל"ף ועד תי"ו תשובות

 מרפל.ארנן. אשכל, אנשים. אכזרי. אומנין. ארבע אפיקורס. אדרעי. א

 זויה.בשמים. בצורות בושה. ב

 יבור.גירו. ג

 בורה.די זהב. ד

 מלך.היכל הטוב. הכרת הו מתונים בדין. והואיל. ה

 כות.זמזומים. זרד. זימון. ז

 ביבה.חורי. חברון. ח

 רחן.ט

 הץ.ימם. יקרי ואשמם קרי ואש י'ום. חסר יעקב. )והנכם ה(י

 לב.כהושע יינוס. כראה, י בוד.כראה י

 פתורים.כירה. כלכם. כופתין. כ –פייה כ

 וט.לשון הרע. לוי. לשון שמדברים. ל

 תו.מיד מדיינים. מנה המ

 כנס אחרון.נתן, משא, ממכר, מקח, מ

 זופים.נחשים כקורות. נבונים. נ

 יני.ס

 וג.עלייה. עוים. עמון. ער. עקרבים. עשרה. עונש הדיינים. ערבה. ע

 רזי.פליט. פרת. פ

 ניעות אמן.צ

 דמוני.קניזי קיני קדש. קשה. ק

 פאים.רוגז. רמז. ר

 לג.שה. בירשכניו של אמורי. שבעים לשון. ש

 יאון.שניר, שריון, שר של אמוריים. שנאה במקום אהבת ה'. ש

 חת כל השמים.ת

* 

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע 

 ביום ט"ז אדר תשע"ז
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 שירה בפרשה

מפקח , עהרליך שירה בפרשה / הרב משה יוסף

 'אמונת ציון ירושלים'בת"ת 

ר   ֶלה ַהְדב  ים,אֵּ ר  ים ְמפֹוא  ל  ים, ְכל  ר  ה ֶנֶאמ  י תֹור  ים, ַעלֵּ ר   ים, פֹוְתחים ְשע 

ם ֶנֶעזרים. ימוד  ים, ְבל  ר  ים ְונע  נ  ים, ְזקֵּ ר  ְדב  ים, בֹו נ  ר  ים ְמבֹוא  ט   ְפר 

 ) עפ"י פי' ה"אור החיים" הק' ( 

 

 אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל...

 

ֵעבר" ם ה   "בְּ ה  תֹו ַלַהלוךְכַאְבר  ְשע  י ב  ְבר   ע 

מלֹוךְ  ְשלֹוט ְול  נו ל  ְצרֵּ נו ַעל י   ְבבֹואֵּ

ד ְוהוא  ֶאח  ֶבר ה  עֵּ ם מֵּ רהֵּ ם – ֵמֵעבֶּ מול   מ 

ם עֹול  ם, ֹלא נ ע וז ע מֵּ ת ְלֶעְבר   ֹלא ש 

* 

יא ה   "ַהַירֵדן" ִדָיהה  ית רְּ ה ַהַעְצמ  יע   ְוַהְכנ 

ַהֶנֶפש ַהֶבֶהמ ה מֵּ יע  ה ְוַהְתב  יד   יתַהְמר 

ה  י טֹוב  דותכ  ם ַמרְּ ד  בֹו ֶשל א   ַאַחת ְבל 

ם ים, ְוַעל י ד  ר  ַאחֵּ ה ַמְלקויֹות, מֵּ א  מֵּ  מ 

* 

 מדברישים עצמו כ "במדבר"

 במידת הענווה, לב שפל ונשבר

 כארץ ציה, בכל דרכיה נרמסת

 ונפשי כעפר לכל כאסקופה הנדרסת

* 
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 איש לרעהו ערביםכל ישראל  "בערבה"

 א תמיד תדעהול -הענווה כמדבר 

 ויוכיח ערבות יערבפעמים מתוך 

 יעיר וישיח ערבותעל משוגות, במתיקות ו

* 

 יעלה ויצוף למולו –"מול סוף" 

 יום המיתה אחרית סוף ותכלית הגוף

 להסתכל בשלושה, מאין, לאן, ולפני מי

 ולהכין לקראתה את הנפש הבהמי

* 

 פארךחבוש על ראשך  "בין פארן"

 ניך, הודך והדרךכהפרוש, תהא הצהלה בפ

 יוקר עבודתך ולימודך אינו משוער

 מהודר ומשובח ככלי נאה ומפואר

* 

 ומאידך החסיד דאגתו בליבו – "ובין תפל"

 אשר בו תפללהיטפל במצבו ולידע ה

 ובאופלוהחסר בהנהגתו, לא יעלימו במחשך 

 אלא ידעהו, יתקנהו, למען לא יפול הנופל

* 

 לבניםבכל עת יהיו בגדיך  "ולבן"

 לבבו טהור ונקי בכל העידנים

 בהרחקת שנאת הבריות והקנאה

 בהדחקת המשטמה והתחרות הלאה

* 
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 בית ה יבחרו חצרותב – "וחצרות"

 כעין תדורו –בקביעות לשכן ולגור בם 

 בבתי מדרשות ובתי כנסיות – חצרךישכון 

 גינת ביתן המלך להיות חצרב

* 

 וזהבויאמר די לעוה"ז  –"ודי זהב" 

 עליה ישלך יהבו יסתפק במועט

 כי אם "בזה" זהבלא יאמר 

 בוז יבוזו לו במעש ובהכרזה



 

 קעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 מאמרים לתשעה באב

באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

שתי סוגיות  -"החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי" 

 נפרדות

יש שלש משמרות ועל כל משמר ומשמר בברכות )ג, א( שבלילה בגמ' מובא א  

יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר "אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי 

 ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם".

מבואר בזה ג' ענינים. א( חורבן הבית. ב( שריפת ההיכל. ג( גלות ישראל. והנה 

ומות, ומלבד זה יש גם את גלות ישראל זה מה שישראל נמצאים בגלות בין הא

 ענין שריפת בית המקדש.

 וראוי להבין מה הם שני הענינים שמבואר כאן "היכל" ו"בית". .א

 מדוע כלפי ההיכל מיוחס לשון "שריפה" וכלפי הבית מיוחס לשון של "חורבן". .ב

 "היכל" זה בית המקדש של מטה ו"בית" זה בית המקדש של מעלה

הגמ' בתענית ה, ; עפ"ד הגר"א )קול אליהומבאר  והלל ראבביאור דברי הגמ ב

של מעלה )וזה  בית המקדששל מטה ו"בית" הוא  בית המקדש"היכל" הוא ש א(

בית מבואר בגמ' בחגיגה )יב, ב( שיש רקיע בשמים ששמו זבול שיש בו ירושלים ו

שכל דבר למטה מכוון כנגדו  תבשכה )ח"ב פ"ה( מ שוןהלרת . וע"ע בשמיהמקדש

 עלה(.דבר למ

 בית המקדששל מטה מוגדר "היכל" ואילו  בית המקדשעדיין יש להבין, מדוע אך 

של מטה מיוחס לשון  בית המקדששל מעלה מוגדר "בית". וגם מדוע כלפי 

 של מעלה מיוחס לשון "חורבן". בית המקדש"שריפה" וכלפי 



 

 קאעמ'  -אספקלריא 

 

 

נו, ז( ומציינים בזה שלשון "בית" מוזכר בפסוק על בחינת תפילה שנאמר )ישעיה 

"כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים". ולשון "היכל" מוזכר בפסוק על בחינת 

 הכבוד שנאמר )תהלים כט, ט( "ובהיכלו כולו אומר כבוד".

של מטה הוא מקום  בית המקדשהיטב. תבאר י, ואם נרכיב זאת על דברי הגר"א

הגת התגלות כבודו יתברך שזהו מקום שנעשו בו נסים ושם ראו בחוש את הנ

השי"ת עם האדם בעשותו רצונו שהוא מתנהג עמו למעלה מהטבע, וזה ביטוי של 

 "היכל".

של מעלה הוא בחינת "תפילה" ששם היה מתקבל קרבנותיהם  בית המקדשואילו 

של ישראל ושאר כל עבודת הכהנים והכהן גדול בקדש הקדשים, וזהו ביטוי של 

. וקבלת התפילה הוא למעלה "בית תפילה" שהיה מתקבל כל עניניהם של ישראל

חז"ל )ברכות ו, ב( דברים שעומדים ברומו של עולם ובני מרו אצל הקב"ה וכמו שא

"י כגון תפילה שעולה למעלה, וזהו ביטוי של "בית". רש ופרש –אדם מזלזלין בהן 

 כבנכלל בתפילה(. הזל )הדבר כולל גם דביקות בה' ויראת שמים וקירבה אליו וכ

 ארעו שתי חסרונות שונים בחורבן בית המקדש

של מטה. ב(  בית המקדשענינים. א( שריפת ו שני ארע בית המקדשובחורבן  ג

 חורבן בית המקדש של מעלה.

הוא מה שנשרף באופן מוחשי היכל ה' שהיה מקום  –בית המקדש של מטה 

אנו מתפללים "על כן נקוה לך ה' לראות מהרה  הזל התגלות כבודו יתברך. וע

 תבשכו זך כו' יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך כו'". וכמבתפארת עו

ט( שהגלות והחורבן גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך וע"י ")פי לת ישריםהמסי

 הגאולה יהיה עילוי לכבודו יתברך.

והדבר נוגע לא רק לכופרים אלא גם אנו מאמינים בני מאמינים צריכים אנו חיזוק 

פרטית לחיות בצורה שאנו יודעים שכל דבר בא ממנו יתברך. באמונה בהשגחה 

מוהר"ח  תבשכו וכמ) ובזמן שבית המקדש היה קיים היה לנו בהירות בזה

                                                
עיין  במהרש"א בברכות )ז, א( בפירושמקדש של מעלה מבואר ההרכבה הזו ש"בית תפילה" מיוחס כנגד בית ה כב

 .שם
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אבות ה, ה( "עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית )משנה בביאור המוואלז'ין 

 .ע"ש( המקדש"

רכות בגמ' )ב מובאהוא מה שנחרב ה"בית תפילה". וכ –ובית המקדש של מעלה 

לב, ב; ב"מ נט, א( שמיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה שנאמר )איכה ג, 

ח( "גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי". והדבר כולל את הריחוק ממנו יתברך 

וכל החסר . גמ' בברכות )ג, א( אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםדברי הוכ

כל זה חסר לנו  –, תפילה( מיםשת שיש בעולם בריחוק ממנו יתברך )דביקות, ירא

 מחמת שנחרב בית ה'.

וכלפי בית המקדש של מטה מתאים לשון "שריפה" מאחר שהבית נשרף כליל 

באופן מוחשי. ואילו כלפי בית המקדש של מעלה מתאים לשון "חורבן" כי ודאי 

שלא נשרף מקומו של הקב"ה רק שנחרב היכל זה, וכלשון הפסוק "שתם תפילתי" 

סתום" לא שהדבר התקלקל לגמרי רק שהוא סתום ואינו ראוי לשימוש שזהו רק "

ולכן מבואר בגמ' שם ששערי דמעה לא ננעלו כי ע"י הדמעה אפשר  נדרשכ

. וע"ז מתאים לשון חורבן שהאבנים קיימים ורק הבנין נפל כנס פנימההדחק ולהל

 וחרב.

 את היכלנו" "ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה

)גיטין נו, א( הנה במעשה של קמצא ובר קמצא אמרו ד נסיים בהערה נפלאה, ש

 "ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו".

לשרוף את בית המקדש  לנבוכדנצר ולטיטוסרק גרם את היכולת  ,והרי רבי זכריה

מעלה זה לא קשור לרבי זכריה,  של מטה, אבל את החורבן של בית המקדש של

 ומדוע אמרו גם "החריבה את ביתנו".

זכר רק והש)איכה פ"ד, ג(  ש רבהבתוספתא )שבת יז, ד( ובמדרמצאתי ובאמת 

 "שרפה את היכלנו" )וכנראה גם הבבלי רק אגב קאמר לה(.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב ובהק להגרי"שתלמיד מ

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 לקט הלכות מעשיות ל'תשעה באב'

: גם מי שלא צם צריך לערוך 'סעודה המפסקת'. ולגבי שתיית סעודה המפסקתא( 

קפה ב'סעודה המפסקת' יעוי' בשערי תשובה ריש סי' תקנב. תחילת התענית הוא 

 לשנת תשע"ז(. 7:38בשקיעה )

לגבי שאר צומות, כותב הביאור הלכה )ריש סי'  חינוך לשעות בתשעה באב:ב( 

גם אם לא  אחד ויום שנה ג"י בן ותינוק אחד ויום שנים ב"י בת תקנ( שתינוקת

לכן. ובמשנ"ב )שם, ה( מוסיף  קודם אבל לא להתענות, הביאו שתי שערות חייבים

שעות. אולם ביוהכ"פ  לתענית אפילו לחנכם בני י"ב שנה אין חיוב שאפילו קטנים

)עי' שו"ע תרטז, ב( מצינו חינוך לתענית שעות, אולם לגבי ט' באב דעת מרן 

קטנים הגריש"א זצ"ל שדינו שוה לשאר צומות, וכמש"כ הערוה"ש )תקנד, ז( ש"

כ המשנ"ב "". ועכ"פ יש לציין משאינם מתענים כלל בט"ב אפילו תענית שעות

 פשוט מאכל שאר או ומים לחם הגוף קיום כדי רק יאכלו שלא כםלחנ )שם( שראוי

 הצבור. עם שיתאבלו כדי התינוק לפי

: צום ט"ב הוא יותר חמור משאר צומות כמבואר בשו"ע )תקנג, חולה ומעוברתג( 

 להשלים. ה( וברמ"א )תקנ, א( שבט"ב מעוברות ומניקות מחוייבות

ענות )משנ"ב תקנד, יג(. משבעה אסור לה להת –אולם יולדת תוך שבעה ללידה 

השו"ע )תקנד, ו( כותב שלא צריכה להתענות, אולם הרמ"א שם  –ועד שלושים 

ל", וזה אפילו אם אומרת ומיהו נוהגין להתענות כל זמן שאין להם צער גדוכותב "

)משנ"ב שם(. וע"ד מרן זצ"ל יש ליולדת תוך ל' להשתדל צריכה לאכול שיהא 

ם ועדיף להמתין ולצום לכה"פ עד הבוקר, אך כאמור לצום, ועכ"פ חלק מהיו

 במקום צער גדול או במקום חולשה יתירה או ע"פ פקודת רופא, אין להחמיר.
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ל סי' תקנד ד"ה דבמקום(, "ובט"ב אין דין שיעורים כמו שמצינו ביוה"כ )עי' ביאוה

אבל תמיד ההלכה היא לאכול רק כמה שצריך כמש"כ המשנ"ב )תקנ, ה( דגם 

 הגם שאין הקטנים וכן. שצריך מה כפי רק ויין בבשר עצמו יתענג לא לאכול ריךהצ

 ומים לחם הגוף קיום כדי רק יאכלו שלא לחנכם ראוי מ"מ לחנכם בצום, מחוייבין

הצבור. ומ"מ בט"ב יש ענין  עם שיתאבלו כדי התנוק לפי פשוט מאכל שאר או

נ"ב תקנד, יד ושו"ע סי' לצום עכ"פ עד חצות או אפילו רק עד הבוקר )עי' מש

 תקנט, ט(.

 בט"ב לילך שאסור ל"זצ א"הגריש מרן בשם נתפרסם שנים כמה לפני :נעליים ד(

 שהולכים בנ"א ויש נוח שזה הגם לאסור אפשר שאי ואמר, ושאלתיו 'קרוקס'. עם

 מחמירים שיש ה( )תריד, המשנ"ב שהביא יוה"כ לגבי נכונה והשמועה תמיד. כך

 עם ללכת נהגו )ותמיד בט"ב ולא יוה"כ לגבי מיוחד דין זה אבל י,עינו דבעינן מצד

 גומי(. נעלי

: איסור סיכה נאסר רק של תענוג, ואילו רחיצה אסור אפי' להושיט סיכהה( 

טו( ולהעביר את הזוהמא מותר )ביה"ל תקנד, טו ד"ה -אצבעו )עי' שו"ע תקנד, ז

י ספריי אולי נחשב רחיצה. סיכה(. ולכן דאודרנט מותר. ועדיף דאודרנט מוצק כ

 וצריך להשתמש בד"ד בלי ריח כי עם ריח זה תענוג.

מותר להתקרר בחדר ממוזג, אבל אסור להתקרר בדבר שיש בו לחות  להתקרר:ו( 

של מים )כגון כוס שיש בו מים קרים( ומצמיד אותו לגוף, אולם כוס קר )כגון כוס 

 ט ומשנ"ב שם(.מתכת שהוציא ממנו את המים( מותר )שו"ע תריג, 

אין לעשן סיגריות בכל הצומות וכ"ש בט' באב. וראה במשנ"ב )תקנה,  עישון:ז( 

יש אלא ש ,שמי שמעשן בט"ב היה ראוי לנדותו"כ הפוסקים משח( שמביא 

וע"כ מי שדחוק לו שמורגל בו ביותר יש להקל אחר חצות  ,מאחרונים שמקילין

זה מלבד האיסור הכללי כל השנה  . )ויש לציין שהנידון הנ"לנעא בתוך ביתויבצ

 מצד "ונשמרתם"(.
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דעת מרן הגריש"א זצ"ל שאין לומר תהלים בט' באב )כדעת  אמירת תהלים:ח( 

דה"ח המובא בשעה"צ תקנד, ח; ודלא כמש"כ המשנ"ב שם להתיר לומר תהלים 

 במנחה(, אולם בעת צרה ר"ל מותר לומר תהלים.

ות את הבית אחרי חצות )מרן הגריש"א אין ראוי לקחת גוי לנק נקיון הבית:ט( 

 זצ"ל(.

השו"ע )תקנח, א( כותב שמאחר שבית המקדש נחרב בט'  אבילות בי' באב:י( 

 שלא כשר עשירי, לכן מנהג של סוף יום החמה שקיעת עד ונשרף ערב באב לעת

. וה"ה רמ"א –עשירי עד חצות  ויום עשירי בליל יין לשתות ושלא בשר לאכול

)משנ"ב שם(. ומ"מ מי שנוסע  פר ולכבס עד חצותתסא להרחץ ולשלא לרחוץ במ

 לחו"ל במוצאי ט' באב, יש להקל ברחיצה וכיבוס בגדים לפי הצורך.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

 ס"ושא

 תורה בתשעה באבגדר איסור תלמוד 

 לקרות ואסור באב... בתשעה נוהגות באבל הנוהגות מצות כל ל, א: תענית

. ובאגדות ובהלכות ובמדרש בתלמוד במשנה ולשנות, ובכתובים בנביאים בתורה

 וקורא, לשנות רגיל שאינו במקום ושונה לקרות רגיל שאינו במקום הוא קורא אבל

 משום, בטלין רבן בית של ותינוקות .שבירמיה הרעים ובדברים באיוב, בקינות

 רגיל שאינו במקום קורא אינו אף: אומר ר"י. לב" משמחי ישרים' ה "פקודי שנאמר

 ובקינות באיוב הוא קורא אבל, לשנות רגיל שאינו במקום שונה ואינו, לקרות

 "פקודי שנאמר משום, בו בטלים רבן בית של ותינוקות, שבירמיהו הרעים ובדברים

 .לב" משמחי ישרים' ה

 רגיל שאינו במקום .לב משמחי בהו דכתיב -' כו בתורה לקרות פי': ואסור רש"י

 .צערא ליה אית - ידע דלא דכיון - לקרות

והנה יש לעיין האיך ביטלו חכמים מ"ע החמורה דת"ת בת"ב ובז' ימי אבילות 

)דביום א' ביטולו מדאורייתא(. האם הוא מכח שיש ביד חכמים לבטול מ"ע 

א"ת? ובפרט דאמרו חז"ל שויתר הקב"ה על ג' עבירות ולא ויתר על ביטול בשו

תורה, ובב"מ פ"ה איתא דעל מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילה, 

 וידועים ד' הב"ח בס' מ"ז בזה. וא"כ מה ראו על ככה לבטל מ"ע דת"ת בת"ב.

ומצינו והנראה בזה דהנה מצינו בפוסקים דאסור להסיח דעת מאבלות דת"ב, 

הרבה הלכות בזה. ולפי"ז י"ל דאה"נ וחז"ל לא ביטלו מ"ע דת"ת ביום ת"ב, אלא 

חייבו שלא להסיח דעת מהאבלות, וכיון שלימוד תורה, שהיא שמחה ללומדיה, 

נמצא מסיח דעת מהאבלות ומבטל  -מהווה הסחת דעת מהאבילות, לכן אם ילמד

 את חובת היום.
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גם בת"ב, אך כיון שחובת היום היא שלא  ולפי"ז אכן מחוייב אדם במ"ע דת"ת

להסיח דעת מהאבלות, ולימוד מהווה סתירה לריכוז באבילות. א"כ אם אינו לומד 

בגלל שמרוכז באבילותו, נמצא שמקיים את חובת היום, והוא ככל יהודי העוסק 

 במצוות, שפטור עי"כ מת"ת בשעת עיסוקו במצוות.

'. כו בתורה לקרות ם, וז"ל: ואסורומצאתי יסוד הדברים במהרש"א בתענית ש

 שמחה משום דלאו נראה פירושו ולולי. ל"עכ לב משמחי בהו דכתיב משום י"פרש

 רבן בית של תינוקות גבי בסיפא אלא לב דמשמחי קרא האי מייתי דלא בה נגעו

 ובשאר יום של אבלו ישכח שלא משום אחרינא טעמא איכא אדם כל בשאר אבל

 ר"בתשב אבל בו אסור תורה ללמוד' דאפי נקט לרבותאו ט"מה אסור נמי עסקים

שמחה, עכ"ל. ועי' בס' עבודת משא ח"ב ריש  משום מיהת דאסור מקרא ליה נקט

 הלכות תענית ובס' הלכות חג בחג שקדמוני ברעיון זה ושו"ט בזה, עי"ש.

והנה נחלקו הפוסקים האם אין חיוב ללמוד תורה בת"ב,  ורק ישנו היתר למי 

מוד, שילמד דוקא דברים המותרים בלימוד, כאיוב ופרקי הפורענות שרוצה לל

בש"ס, )והיא דעת המטה יהודה יו"ד סי' שפ"ד(, א"ד  שישנו חיוב ת"ת בת"ב כבכל 

השנה, רק שחייבים ללמוד רק דברים המותרים )והיא דעת מהר"י נאג'ר בשמחת 

ו מהא דאיתא בגמ' יהודה ביו"ד שם, וכ"ד עוד פוסקים(. והמטה יהודה הוכיח דברי

שלומדים מהפסוק "האנק דום" שאבל אסור בת"ת. וא"נ שגם אבל מחוייב בלימוד 

דברים עצובים, א"כ למה לו לשבת בדממה. אדרבה, מחובתו לדבר בד"ת 

 המותרים.

 שאומרין ל"ז גאונים רסט( כתב וז"ל: ויש סימן תענית )סדר הלקט והנה בשבולי

 ולי בטילין. והמדרשות תורה בדברי סוריןא שהרי התורה ברכת מברכין שאין

 הרעים ובדברים ובקינות ובאיוב בתורה לקרות רשאי הוא שהרי עיון שצריך נראה

ולכאו'  .בלבד, עכ"ל תמיד בפרשת וקורא התורה ברכת מברך הלכך שבירמיה

מחלוקתם תלויה בהנ"ל, דהגאונים ס"ל שביום ת"ב אין כלל חיוב ללמוד תורה, 

יתר ללמוד דברים המותרים, למי שרוצה בכך. ולכן יום זה, אלא רק ישנו ה

המופקע מחיוב ת"ת, מופקע גם מברכת התורה. אך השבה"ל סבר דכיון שאפשר 
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ללמוד דברים המותרים, א"כ הרי הוא ככל יום שחייבים במצות ת"ת ושפיר 

 מברכים ברכה"ת.

ללמוד  הנפקותא במחלוקת זו היא שלד' השמחת יהודה אדם מחוייבולכאו' 

דברים המותרים בת"ב, ואל"ה מבטל מ"ע דת"ת. ולד' המטה יהודה יכול לכתחילה 

להתבטל מלימודו ולקרוא ספרים העוסקים בחורבנות ישראל, כמו ספרי שואה 

 וכדומה, כי יום זה מופקע מחיוב ת"ת.

א"נ כמשנ"ת, שיסוד איסור לימוד תורה בת"ב אינו איסור בפנ"ע, אלא  ואמנם

חובת התעסקות באבילות, אזי יש לדון ולומר דאף א"נ שחייבים ללמוד נגזר הוא מ

בת"ב ויום זה לא הופקע ממ"ע דת"ת, א"כ כשעוסק בחובת היום, שהיא שלא 

להסיח דעת מהאבילות, ע"י קריאת ספרי שואה וכדומה, שוב א"א לומר שמתבטל 

התבטל הוא מלימודו, כיון שהוא עוסק כעת בחובת היום, וכשם שמותר לאדם ל

מלימודו כדי לקנות ד' מינים, כן יכול הוא לקרוא ספרים עצובים כדי לקיים את 

החובה שלא להסיח דעת מהאבלות. ואע"פ שיכול הוא לקיים שניהם, ע"י שילמד 

דברים עצובים ובכך לא יסיח דעת מהאבילות, מ"מ נלענ"ד פשוט שאדם העוסק 

להתעסק דווקא באבילות ע"י כעת בחובת היום להתרכז באבילות, אינו מחוייב 

לימוד דברים עצובים, וביכולתו לקיים חובה זו בקריאת ספרי צער, או בשמיעת 

דרשות התעוררות וכיוצ"ב, וכשם שפשוט כביעתא בכותחא שאדם היושב 

ומתאנה בבכיות על החורבן, א"א לחייבו כעת להתאנח על החורבן דווקא ע"י 

 לימוד סוגיות החורבן  בש"ס וכדו'.

 אסור אבל היאך, כא ק"מו י"רש כתב: ל"וז כתב (ד"ע ח"דנ א")תה ן"הרמב הנהו

 התם. התפלין מן חוץ בתורה האמורות המצות בכל חייב אבל אמרו והלא, ת"בד

 ש"ק למקרי דמחייב דכיון ל"י עוד. שמחה בהו אית ת"ד אבל דעלמא מצות שאר

 צ"ט, במנחות 'כדאי לילהו יומם בו והגית ומקיים, ח"י בה ויוצא וערבית שחרית

 כ' המאירי  ב"וכיוצ(. טו, ב ק"מו) א"הריטב' תי וכן. ליה, עכ"ל פסיקא לא הילכך

 ת"ד שמדמה מפני, ראשון יום אלא ת"בד האבל אוסר שאינו מי שיש(, כא ק"מו)

 חמורה שהיא ונראה'. וכו נאמרה סתם ההלכה שיטת מ"שמ אלא'. וכו לתפלין
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 מצות קיים וערבית שחרית ש"דבק נ"א. היא חהשמ דתורה משום מצות משאר

 .ל"עכ והגית,

ב' תי' הראשונים תלויים במחלוקת הנ"ל, דלתי' קמא דאבל פטור  ובפשטות

מת"ת, אין לו כלל חיוב מ"ע דת"ת, ולתי' בתרא דמחוייב בת"ת ורק מקיימו בק"ש 

 שחרית וערבית.

בקר"ש ולא בלימוד אכתי קשה בתרתי: א( אמאי כ' דמקיימים מ"ע דת"ת ואמנם 

דברים המותרים. ב( גם א"נ דיוצאים ידי המינימום דחובת ת"ת ע"י קר"ש, מ"מ 

האיכא מ"ע דוהגית בו יומם ולילה ונצטווינו שלא להתבטל מלימודנו אפי' רגע 

 אחד.

לפימשנ"ת א"ש נפלא, דאכן האבל ל"ע, וכל יהודי בת"ב, מחוייבים בת"ת, ואולם 

שחרית וערבית. אך אם עוסק באבילותו ע"י שקורא וחובה זו מתקיימת בקר"ש 

ספרי חורבן ושואה וכיוצ"ב, כדי לקיים חובת היום להתרכז באבילות, א"כ לא 

נחשב שביטל תורה, וכנ"ל. ולפי"ז מובן ג"כ אמאי לא תי' הראשונים דיוצא י"ח 

ת"ת בלימוד דברים המותרים, משום שכפי משנ"ת באמת אין חיוב לעסוק בהם, 

נ כד' השמחת יהודה שיום ת"ב מחוייב בת"ת. ומשא"כ בקר"ש שחרית גם א"

 וערבית דמחוייב בה.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 רחיצה בתשעה באב

באיסור רחיצה בתשעה באב, האם סיבת איסורו הוא מדיני התענית,  יש לחקור

ה באב בשבת ונדחה ליום ראשון, יש להתיר רחיצה בשבת ולפי זה כשחל תשע

באופנים מסוימים. או שאיסורו הוא מדיני האבלות, ולפי זה בשבת יש לנהוג 

 אבילות בצנעה, ולכך תאסר בו הרחיצה.

אחד מחמישה עינויים שישנם בתשעה הוא באב הוא איסור רחיצה. ובגמרא 

", והיינו באב בתשעה והגותנ באבל הנוהגות מצות כלנאמר )תענית ל א(: "

שהושוו דיני תשעה באב לדיני אבל. בהלכות אבל )יו"ד שפא א(, נפסק שאבל אף 

שהוא אסור ברחיצה, מכל מקום אסור זה דווקא שרוחץ כל גופו אולם מותר הוא 

 ברחיצת פניו  ידיו ורגליו.

ומעתה יש להקשות שבגמרא נאמר )פסחים נד ב( שאיסור רחיצה בתשעה באב 

א כמו איסור רחיצה ביום הכפורים, וכשם שביום הכפורים אסור לאדם אפילו הו

להושיט אצבעו במים כך הוא הדין בתשעה באב.  וקשה שאם דין תשעה באב 

כדין אבל מדוע נאסר בתשעה באב להושיט אצבעו במים, ולא הותר לו רחיצת 

 פניו ורגליו כדין אבל.

יא(, וכעין זה הגרי"ז )חידושי מרן רי"ז וחדשו האחרונים, )מנחת חינוך שיג אות  

הלוי הלכות תעניות(, שאיסור רחיצה בתשעה באב נובע הוא משני סיבות נפרדות 

 ושונות זו מזו וכדלקמן.

סיבה ראשונה לאיסור רחיצה הוא מדיני אבילות, ומדין זה לא היה נאסר אלא  

לבד מדין  פניו ורגליו. אמנם קיים בתשעה באב סיבה נוספת לאיסור רחיצה
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אבילות מדין התענית, שכאמור הושותה תענית תשעה באב, ליום הכפורים ולפי 

 .כגשביום הכפורים אסור להושיט אצבעו במים כך הוא הדין בתשעה באב

ובאמת, שני גדרים נפרדים הללו "דין התענית" ודין "האבילות" שנאמרו בתשעה 

 מלאכה העושה כלנאמר:  באב, נראים בפסוקים ובחז"ל. בגמרא תענית שם )ל ב(

 מכאן . ושם נאמר:בשמחתה רואה אינו ירושלים על מתאבל ואינו באב בתשעה

 ירושלים על מתאבל ושאינו בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל אמרו

 . הרי שהתיחסו ליום תענית תשעה באב כיום אבל.בשמחתה רואה אינו

 וצום החמישי וצום הרביעי צוםי ח(: " ח זכריהומאידך נאמר בדברי הנביא )

". הרי שיום זה נזכר ולשמחה לששון יהודה  לבית יהיה העשירי וצום השביעי

בכתובים כיום צום ותענית. ומשני מקורות אלו נראה ששני גדרים נפרדים 

ויסודיים נאמרו על תשעה באב דין "תענית" ודין "אבילות. מתוקף היות גדרים אלו 

 נאמר אך דין אבילות ולא דין תענית וכן להיפך.נפרדים זה מזה לעיתים 

 הבדל למעשה בין גדרי "אבילות" לגדרי "תענית" בתשעה באב. 

הלכה היא שאם נדחה תשעה באב ליום ראשון, יש מן הדעות הסוברות )רמ"א  

תקנד יט( שמכל מקום בשבת נוהגים בצנעה דיני תשעה באב ולכן מוחין במי 

כל מקום לא שמענו שיש מי שמחמיר שלא רוחץ שטובל. וכתב המנחת חנוך שמ

פניו ידיו ורגליו בשבת זו. וביאר, שלפי שאיסור רחיצה הוא מדין התענית והואיל 

ונדחתה התענית ליום ראשון שוב מותר לו לרחוץ פניו ידיו. אלא שסברת 

המחמירים  שכל שנדחה הוא אך התענית בלבד, והואיל וטעם נוסף יש לאיסור 

 מדיני האבילות דין זה נשאר בצנעה ולכך אסור ברחיצה.רחיצה והוא 

ולפי זה עולה שמצד דין האבלות יהיה קיים איסור רחיצה מדין האבלות ולא 

 מדין הרחיצה.

מאידך מצינו הלכה נוספת בתשעה באב, ובה מצאנו להיפך שדין התענית נאמר 

שבת, בה אך דין האבילות לא נאמר.  הלכה היא שבתשעה באב שחל במוצאי 

                                                
 שהרי ביום הכפורים אינו אלא תענית בלבד ואין בו משום אבלות. כג
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פסק השו"ע )תקנב י( שפוסק סעודתו מבעוד יום, אף שמחמת כך מתענה הוא 

בשבת והטעם שלא חששו לעינוי במקצת.  הרי שמבואר שדיני התענית של תשעה 

 באב חלים כבר משבת.

אולם מאידך נפסק להלכה בשו"ע שם )תקנג ב(, שבתשעה באב שחל בשבת אינו 

אסור להראות סימני אבילות בפרסהיא חולץ מנעליו אלא קודם ברכו, ומטעם ש

בשבת אפילו במקצת. הרי שדיני האבילות בשבת נדחים הם מפני השבת ולא 

 חלים עד הלילה.

והביאור בזה נראה שבדיני אבילות או שנוהגת אבילות או שלא, וכיון שלא 

שייכת אבילות בשבת שוב לא נאסרה כלל. אכן לענין אכילה אכילה שבמקצת 

 כילה ולכך יש לפסוק בה אף קודם צאת השבת.אינה נחשבת כא

לפי המתבאר שבתענית תשעה באב קימים שני חיובים נפרדים "אבילות  

ו"תענית", תתבאר הלכה נוספת. הלכה היא שאין חיוב לחנך קטן לתענית, ומכל 

 כדי רק יאכלו שלא לחנכם ראוי מ"ממקום כתב המשנה ברורה )תקנ ס""ק ה(, "

". וביאור הצבור עם שיתאבלו כדי פשוט מאכל שאר או ומים לחם הגוף קיום

דבריו שכל מה שאין מחנכים קטן להתענות הוא כלפי החלק של "התענית", אכן 

החלק הנוסף שיש בתענית חלק האבילות, בזה נתחדש שיש  לקטן להשתתף עם 

הציבור באבילותו, ולכך יש  למעט אכילתו של קטן שלא יאכל אלא דברים 

 .כדפשוטים בלבד

 

                                                
עוד השלכה משתי דינים הללו. אשה מינקת כשחל תשעה באב ביום ראשון הובא בקובץ מבקשי תורה )כו' תמוז  כד

בעלה על חמר מדינה ולא על  יין והיא תשתה, וכן דעת מרן  תש"ס( בשם מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל שיבדיל לה

הגריש"א זצ"ל שאסור להבדיל  על היין. והטעם המתבאר שם שאף שהותר לה אכילה היינו "התענית", אולם 

 "האבילות" לא הותרה ואבל בתשעה באב אסור בשתית יין.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 הציפיה לבנין המקדש והקרבת הקרבנות

ה ֵבין ָהַערְּ  ש ַהֵחִני ַתֲעשֶּ בֶּ ֵאת ַהכֶּ ר וְּ ה ַבֹבקֶּ ָחד ַתֲעשֶּ ש אֶּ בֶּ ת ַהכֶּ  כח, ד() .ָבִיםאֶּ

ביום המר והנמהר, יום תשעה באב, כל כלל ישראל אבלים על חורבן בית 

וש את הצער, ולהבין על מה אנו מתאבלים, מה הפסדנו ובאיזה מקדשנו. כדי לח

מצב אנו נמצאים, כדאי להתבונן מעט בדברי רבותינו על הקרבנות שהיו קרבים 

 בבית המקדש, ובעוונינו כיום אין לנו את הזכות להעלותם על המזבח.

 פעולת הקרבנות

ים, היה השפת אמת )פינחס, סוף תרמ"ד( כותב שבזמן שהיה בית המקדש קי

תיקון לעולמות במעשה הקרבת קרבנות התמידים והמוספים, כי עולם העשייה 

הוא למטה מכל העולמות וכל התיקונים תלויים בו. ובשבת קודש שיש בה מוסף 

 שנאמר בו "על עולת התמיד יעשה", העולמות מתעלים יותר.

 כוונת הכהנים בשעת ההקרבה

ומר שכאשר הקריב הכהן את קרבן הרמח"ל )בספרו דעת תבונות, סימן ק"ס( א

התמיד, היה מכוון להעלות את כבודו של מקום, וזאת היתה חכמה גדולה. והיו 

הכהנים מכוונים לקשר את כל הנבראים לבורא יתברך, ומכוונים בסתרי העבודה 

בכל ענייני הקרבן, כולם עשויים להשלמת כל הנמצאים בהידבקם בבורא ברוך 

ה לקשר את כל הנמצאים, תחתונים ועליונים, כולם, הוא. כוונתם הכללית הית

 הוא הבורא יתברך שמו! -בכבוד העליון 

השם משמואל )פרשת ויקרא( מוסיף שישנם קרבנות הבאים לכפר כחטאת 

ואשם, אך ישנם קרבנות שבאים להעלות חלקי הקדושה מדומם לצומח, ומצומח 

י"ַמהו ם א', ו'(: לחי, ובכללם התמידים, עליהם אומר המדרש )שיר השירי , "ַרְעי ת 

ן י יֹונ ת  ַמר ַרב  ִתי ,א  ַנסְּ ַפרְּ י  מְּ ְרעו אֹות  ן ֶשי  ָכל יֹוםהֵּ ִמיִדין בְּ ֵני תְּ יב ִבשְּ ְכת  א הוא ד  ד  , ה 

י('ח, ד")במדבר כ ה ַבר ס  י ְיהוד  ַמר ַרב  ֶשה ַבֹבֶקר, ְדא  ד ַתע  י  ,מֹון: ֶאת ַהֶכֶבש ֶאח  ְשנֵּ
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ם, ֶש  ַעְרַבי  ין ה  ד בֵּ ית ְוֶאח  ר  ד ְבַשח  ל יֹום, ֶאח  ין ְבכ  יב  ל ַמְקר  אֵּ ְשר  יו י  ין ה  יד  ל ַשַחר ְתמ 

ב עַ  רֵּ י ה ק  ב ַעל ע בֵּ ה  רֵּ י ה ק  ם ה  ַעְרַבי  ין ה  ה, ְוֶשל בֵּ רֹות ֶשַמע שו ַבַלְיל  ו רֹות ֶשַמע של ע בֵּ

וֹון, ֶשֶמֱאַמר  ם וְבי דֹו ע  ַלי  ירוש  ן ב  ם ל  ד  י ה א  ין א(", כ'א ו)ישעיהַביֹום, ְוֹלא ה  : ֶצֶדק י ל 

ה.  ב 

 טעם לקריאת פרשת פינחס בין המצרים

לא בכדי נופלת תמיד פרשת פינחס, בה מוזכרים התמידים והמוספים, בימי בין 

בנו להשתוקק המצרים. השפת אמת )פינחס תרמ"ב( אומר שזה כדי לעורר ל

 לעבודת בית המקדש.

להקריב לי במועדו" )במדבר כ"ח,  תשמרולכן כותבת התורה על קרבן התמיד "

ג'(. מבאר השפת אמת, "תשמרו" הוא מלשון ציפיה, ככתוב "ואביו שמר את 

 .היה ממתין ומצפה מתי יבואהדבר" )בראשית ל"ז, י"א(, ופירש רש"י: 

רבת התמיד )של בין הערביים( מרוב כל היום עבר על הכהנים בהכנה להק

התשוקה להגיע זמן הקרבתו. הכנה זו שייכת גם בגלות, להיותנו מצפים לבנין 

ובזו התשוקה יש לנו חלק המקדש והקרבת הקרבנות בתוכו. מסיים השפת אמת: 

 שהיו אז במקדש, ושייבנה במהרה בימינו.בקרבנות 

י! הגם שידוע שבכח ", לשמלימוסיף השפת אמת, נאמר "תשמרו להקריב 

הקרבנות נמשך שפע וברכה לכל העולם, רצוננו צריך להיות לשם ריח ניחוח 

 בלבד, לעשות נח רוח לפניו יתברך ולמלא רצונו, והכרה ממילא תבא.

יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ושם נעשה לפניך את קרבנות 

 חובותינו תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 
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/ הרב מתתיהו שיחת קינות לליל תשעה באב 

 הלברשטט

 בכו תבכה בלילה

 הקדמה:

כֶּ  וֹ ָ֨בכ ָלהַ֗בלַ  הִ֜תבְּ ָעָתה יְּ ִדמְּ ֱֽחיָ  ל֣עַ  ֙וְּ ַנחֵ  הֵ֥אֽין־לָ  ה֔לֶּ  יהָ ִ֑מָכל־ֹאֲהבֶּ  ם֖מְּ

'ודמעתה על לחיה' שהיו הדמעות של בכיית אותה  הנתיבות בפלגי מים מבאר

נ הֵ֔עדָ ָ֣כל־הָ  ַ֙וִתָשאלילה שנאמר  ת־קֹולָ  וַ֖וִֽיתְּ כ ם֑אֶּ ָלהַ֥בלַ  ֖םָהעָ  וַ֥וִיבְּ עדיין : ַהֽהוא יְּ

 רטובות על לחיה של כלל ישראל בזמן החורבן.

 יועם הזהב'. איכה ישבה בדד', 'איכה יעיב באפו', איכהועכשיו קראנו ובכינו '

 פרק הוב

ֵקִנים ִגיָנָתֽם יםַ֖בחורִ  תוָ֔שבָ  ַערִ֣מַח ֙ זְּ  שירת הלוים –סנהדרין  :ִממְּ

ש֙ ָשַבת פַ  נוֹ֔וש ִלבֵ ֣מְּ אֵ  ךְּ ֥נֶּהְּ ל֖לְּ ֹחֵלֽנו בֶּ  :מְּ

ָלה תֲ֣עטֶּ ֙ ָנֽפְּ   :ָחָטֽאנו י֥כִ  נו֖לָ  אֽ֥אֹוי־נָ  נוֹ֔ראֵש  רֶּ

הַ֖על־אֵ  נוִ֔לבֵ ֙ ָדוֶּה הָ֤היָ  הַ֗על־זֶּ  כ לֶּ    :ֵעיֵנֽינו וָ֥חשְּ

ָחמֵ ֙ ַהר־ִציֹון ל֤עַ  כו־ֽבוֹ  ים֖שוָעלִ  ֔םשֶּ  :ִהלְּ

וכותב הנתיבות בהקדמה מטרת האבל והקינות לגלות את השרש של כל הצרות 

 שנוכל לחזור בתשובה ולתקן.

אחרי ארבעה עשרה שנה בבית  בהר המוריה ששכב במקוםשיעקב אבינו בחלומו 

המקום שאין  ... וישכב במקום ההואוילן שם כי בא השמש ר שלא שכב לישון,עב

 .זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים

אלו שרי אומות העולם מלמד שהראה  כהילקוט שמעוניויחלום והנה סולם,  

הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו שרה של בבל עולה שבעים חווקים ויורד ושל מדי 

                                                
 רמז קכ"א כה
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יון מאה ושמונים ושל אדום עולה ולא ידע כמה באותה עולה חמשים ושנים של 

 ...שעה נתירא יעקב אבינו אמר תאמר שאין לזה ירידה

 ובכן נלמד את דברי האלשי"ך הקדוש בפרשת ויצא: בפסוקים שלאחר מכן

רמז על שלשלת  כווישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם וירא והנה באר בשדה, 

בית מקדשנו. ורמז לנו זה עתה בהיותו יעקב גולה הדורות בגלות שגלינו מארצנו ומ

 ממקום בית המקדש

הוא בית המקדש כד"א לשוח בשדה, כי הבית הקדוש  וירא והנה באר בשדה

בית המקדש היה מקור כל שפע הטוב  –. , באר מים חייםההוא היה באר נובע שפע

 של עולם הזה, מקור הברכה ומקור החיים.

הם הם הכהנים לוים וישראלים בבית ראשון,  ציםוהנה שם שלשה עדרי צאן רוב

שכלם נכללו בתואר צאן. כלל ישראל שעולים לשלשה רגלים. לראות את פני ה' .

ַאתֵ  כזוכמו שכתוב ביחזקאל ִעיִת  אן֥צֹ  ֛יֹצאנִ  ן֥וְּ  ם.ַ֑אתֶּ  םָ֣אדָ  יַ֖מרְּ

הנזכרים מהשפע הנזכר, ומה גם בשמחת בית  כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים

 שהיו שואבים רוח הקודש כמו שאמרו ז"ל. השואבה

אשרי עין ראתה כל אלה: ונביא מתוך המחזור של יום כיפור כמה כותרות 

 שנרחיב עליהם

 אשרי עין ראתה

 יצת קהלנו:דשמחת קהלנו, גילנו באהלנו 

משוש כל הארץ שלא היה אחד מישראל מיצר כשהיה ביהמ"ק  כחשמות רבה 

מלא עונות והיה מקריב קרבן ומתכפר לו אין שהיה אדם נכנס לשם  ?למה .קיים

. אחרי יום כיפור שמחה גדולה מזו שהיה יוצא צדיק, הוי יפה נוף משוש כל הארץ

                                                
לעתיד... וכל הענין המסופר כאן, להודיעו ... ויצא ממנו זרע , סוד רמז כווכתב הרמב"ן ולרבותינו בבראשית רבה כו

זוכה לרמז הזה, כי הבאר ירמוז לבית המקדש, וג' עדרי צאן עולי שלשה רגלים, כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים, 

שמשם היו שואבין רוח הקדש, או שירמוז כי מציון תצא תורה )ישעיה ב ג( שנמשלה למים )ב"ק יז א(, ודבר ה' 

 ירושלם.מ
 ל"א –ל"ד  כז
 פרשת תצוה פרשה לו כח
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באו ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים. איזה שמחה. ידוע לכולם את הגמרא 

בסוף יומא בחילוקי כפרה אין הרבה עבירות שמתכפרים מיד בתשובה וגם אחרי 

ש ייסורים. מה זה ייסורים רק נרשום במעגל הקרוב מסביבינו, מחלות, תשובה י

מצוקה כלכלית, לא גומרים החודש, נושים, אי סיפוק, לחץ בעבודה, שלום בית, 

חינוך הילדים אוי זה רק תחילת הרשימה וקצה הקרחון ומשפטיך תהום רבה שלא 

ק ואיזה זרמים ניתן לראות רק את פני הים בלי מושג מה יש למטה ואיזה עומ

ואיזה מכשולות וכל זה היה יהודי עולה לבית המקדש ומתכפר בקרבן וחוזר שמח 

 משוחרר מכל הדאגות, פרנסה, מחלות, נחת, שלום בית.

 י בו שכן,חבול מותכן ז

יעקב אבינו אמר אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים. דוד המלך מצא 

זה כטבשיר השירים צווארך כמגדל השן מקום לה' שנאמר 'ובין כתפיו שכן' וכן 

בית המקדשים שהוא מקום החיבור של עולם הזה עם כסא הכבוד. במקום זה 

עולים תפילותיהם של ישראל לכסא הכבוד כמו שהצוואר מעלה את הדם 

 המחומצן למח.

שבו ירושלים ובית המקדש, ומזבח בנוי, ומיכאל השר  -זבול , לחגיגהב הגמרא

וכן אמר שלמה בתפילתו בבנין בית המקדש, בנה עליו קרבן,  הגדול עומד ומקריב

בית מקדש של מעלה מכוון נגד בית  –בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים. 

 מקדש של מטה.

בית המקדש היה בית ה' כפשוטו. במקום זה לא נהגו כללי הטבע לא הגבלות 

 מקום ולא הגבלות זמן.

שרה ניסים שנעשו בבית המקדש, עומדים וכן אמרו חז"ל במשנה פרקי אבות ע

אמר רבי לוי: דבר זה מסורת בידינו  לאיומא רווחים, גמרא םצפופים ומשתחווי

מאבותינו, מקום ארון אינו מן המדה. ואמר רבנאי אמר שמואל: כרובים בנס היו 

                                                
 פסיקתא זוטרתא כט
 דף יב עמוד ב ל

 דף כא עמוד א לא
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ולהמחיש דבר זה פעם שאלתי ילדים מי יודע מה היו מדותיו של קדש  עומדין!

שרים אמה בבית המקדש ועשר אמות במשכן. שאלתי ומה היתה הקדשים וענו ע

ארכו של ארון ענו אמתיים וחצי ארכו. שאלתי וכמה מקום פנוי היה לצפונו. עשו 

חשבון וענו שחצי של עשרים פחות אמתיים וחצי הוא שמונה אמות ושלשת רבעי 

אמה. אמרתי להם לא נכון. שאלו אם כן כמה, עניתי להם עשר אמות. שוב 

שאלתי וכמה נשאר פנוי לדרומו של הארון. ענו לי שבע וחצי עניתי לא נכון. שאלו 

אם כן כמה אמרתי עשר . מיד צעקו זה לא יכול להיות. אמרתי להם נכון אבל כך 

היה כי ארון אינו מם המדה ורק אצלנו זה לא יכול להיות.  על דברים כאלו נאמר 

המקדש בעולם הזה עושה לנו יראה.  'נורא אלוקים ממקדשיך' עצם קיומו של בית

'נורא אלוקים ממקדשיך' זה מפחיד אותנו לראות פריצת גדרי הטבע שאנחנו 

 מכירים את עצמנו בתוכם.

מעולם לא כבו הגשמים את אש המערכה, וידוע לנו על גשמים עזים שירדו 

ום בן גוריון ובזמן חוני המעגל ולא מצאנו תנא באותו הי ןבירושלים בזמן נקדימו

כבו הגשמים אש המערכה. מי ראה כזה כמויות מים נשפכים והאש אינו כבה, 

מכת ברד וכן בקרבנו של אליהו בהר הכרמל וכן בבית המקדש בכל גשם שירדה. 

יומא ועשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו ועוד בגמרא 

 אין מזיזות אותו ממקומו.

 עוד ניסים שהיו בבית המקדש

מקום שהיה חיים בעצם, כח החיים של כל  – מקום 'חי בו שכן'ום זה היה מק

 העולם בבית הזה.

 לא בבית המקדש –ושם ראו שהכל חי ממש ואפילו דוממים שבטבע הם מתים 

אמר רב אושעיא אפילו אילנות של זהב היו נותנים פרותיהם. בגמרא יומא שם 

ים של זהב, והיו מוציאין בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגד

 פירותיהן בזמנן, וכשהרוח מנשבת בהן נושרין, שנאמר ירעש כלבנון פריו.

 עוד ניסים
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כולנו יודעים מה קורה לבשר מת דהיינו בשר שכבר אינו חי, הוא ממהר 

להתקלקל וכן זבובים מתערים עליו. ותנן במשנה דאבות לא הסריח בשר הקודש 

בית המקדש היה מקום חי בו שכן הכל  –המטבחים מעולם ולא נראה זבוב בבית 

 חי!

 עוד ניסים

בלחם הפנים דתנן במנחות לא פחות מתשעה ימים ולא יותר מאחד עשר. 

דאמר רבי יהושע בן לוי: נס גדול נעשה בלחם  לבחגיגה והגמרא ביומא ובסוף

 כסידורו כך סילוקו, שנאמר לשום לחם חם ביום הלקחו. -הפנים 

 זר עליו כעטרת,נת זבח מקטר קטורמ

מזבח הקטרת שהיו מקטירים עליו מחציתה בבקר ומחציתה בערב, מי שעשה 

ברך ה' חילו', ולכן  –פעם אחת התברך בעשירות שנאמר 'ישימו קטרה באפך 

 'חדשים לקטרת בואו והפיסו'.

אמר ריש לקיש: אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל, קל : לגחגיגה גמרא

ב; מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב, כמה שנים וחומר ממזבח הזה

אין האור שולטת בו, פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון, דכתיב כפלח הרמון 

 על אחת כמה וכמה. -רקתך, אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך 

אמר רבה בר בר חנה: מירושלים ליריחו עשרה פרסאות, וציר  לדיומא עוד בגמרא

שמע בשמונה תחומי שבת. עזים שביריחו היו מתעטשות מריח דלתות ההיכל נ

הקטורת, נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת, כלה שבירושלים 

עזים היו לאבא  ,אמר רבי אליעזר בן דגלאי אינה צריכה להתקשט מריח קטורת.

הרי מכוור הם הרי גלעד העבר  -- בהרי מכוור והיו מתעטשות מריח הקטורת.

רדן והן רחוקים יותר מיריחו. אין התפזרות הריח הזה דבר גשמי כלל אלא כך הי

כח הדברים הרוחניים בעולם הזה בבית ה' שאין להם גבולות. ודבר פשוט הוא 

                                                
 דף כו עמוד ב לב
 דף כז עמוד א לג
 דף לט עמוד ב לד
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להבין איך היה יהודי שמריח קטורת מתנהג: יראת שמים אהבת ה' ריח בית 

 המקדש עד יריחו והרי גלעד! איזה עילוי איזה מדרגה.

כתר כהונה אות לדורות שהקב"ה הקדיש אהרן הכהן וזרעו  – ליו כעטרתנזר ע

אחריו לעמוד לשרת בביתו. זה דבר שאנחנו לא קולטים מהי העוצמה הזאת שבני 

אדם בשר ודם גיד ועצם יכולים לשרת במעשים של הקרבת קרבנות 'לחם 

א ל הגדול הגבור והנורא אשר אינו גוף ול-אלוקיהם הם מקריבים' שהוא הא

ישיגהו משיגי הגוף ואינו צריך לנו כלל. והוא בחסדו נתן לנו עבודה שנוכל 

במושגים שלנו לעבוד אותו למרות שהוא דמיון לעומת המציאות. וכבר אמרו חז"ל 

 ריח ניחוח שדיברתו ועשו רצוני.

 ם שואבת רוח הקדש רוח נדיבה,עמחת בית השואבה ש

אבים רוח הקודש שהשכינה בירושלמי מפרש שמשם שו להתוספות מסכת סוכה

שורה מתוך שמחה דכתיב ויהי כנגן המנגן ותהי עליו רוח ה' ומייתי עובדא דיונה 

 בן אמיתי שהיה מעולי רגלים ובשמחת בית השואבה שרתה עליו שכינה.

 -תנו רבנן: יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו  לוועוד בגמרא

 -מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אלו חסידים ואנשי מעשה, ויש 

אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול 

 לו.

ניא, אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה ת

היה נוטל שמנה אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו. 

א משתחוה נועץ שני גודליו בארץ ושוחה, ונושק את הרצפה וזוקף, ואין כל וכשהו

 בריה יכולה לעשות כן. וזו היא קידה.

: כשהיינו שמחים שמחת )לוי היה מן המשוערים( תניא, אמר רבי יהושע בן חנניה

תמיד של שחר, משם  -בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו. כיצד? שעה ראשונה 

לבית המדרש,  -לתפלת המוספין, משם  -לקרבן מוסף, משם  -לתפלה, משם  -

                                                
 דף נ עמוד ב לה
 דף נג עמוד א לו



 

 קכאעמ'  -אספקלריא 

 

 

לתפלת המנחה, משם לתמיד של בין הערבים,  -לאכילה ושתיה, משם  -משם 

לשמחת בית השואבה. איני? והאמר רבי יוחנן: שבועה שלא אישן  -מכאן ואילך 

אלא הכי קאמר: לא טעמנו טעם שינה,  -מלקין אותו וישן לאלתר!  -שלשה ימים 

 דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי.

 הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו!

 מידים קרבים בשער בת רביםת

תמיד של שחר היה מכפר על עבירות של ופירש"י  –צדק ילין בה  לזפסוק בישעי'

פרשת  . והוא על פי מרדש רבההלילה ושל בין הערבים מכפר על של היום

בני שנה תמימים לא ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' כבשים  לחפינחס

שניהם בבת אחת אלא את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין 

הערבים אר"י ב"ר סימון מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו עון, כיצד תמיד של 

שחר מכפר על עבירות שבלילה ושל בין הערבים מכפר על עבירות שנעשו ביום, 

 .אמר )ישעיה א( צדק ילין בה וגו'מ"מ לא לן אדם בירושלים ובידו עון שנ

 לטמשנה בתענית

אלו הן מעמדות: לפי שנאמר צו את בני ישראל את קרבני לחמי, וכי היאך קרבנו 

של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה 

משמרות, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לוים ושל 

 .יםישראל

. תנו רבנן: אנשי משמר היו מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון מבגמרא:

 ואנשי מעמד מתכנסין לבית הכנסת,

מנהני מילי? אמר רבי אמי: אלמלא מעמדות לא נתקיימו מעמדות:  מאובגמרא

שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, 

                                                
 ישעיהו פ"א פס' כ"א לז
 פרשה כא לח
 פ"ד מ"ב לט
 תענית כ"ז: מ

 מגילה ל"א ותענית כ"ז מא
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אדע כי אירשנה, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך  וכתיב ויאמר ה' אלהים במה

הוא: רבונו של עולם! שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם 

אמר לפניו: רבונו של עולם, במה  -אמר לו: לאו.  -כדור המבול וכדור הפלגה? 

 -אמר לו: קחה לי עגלה משלשת וגו'.  -אדע? 

 הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו

ומנעה השפע  גדולה על פי הבארהושמה  מבהיצר הרע הנקרא אבןהוא והאבן 

 מלשאוב,

יחזקאל קראו אבן, שנאמר והסרתי את לב האבן , מגשהאבן הגדולה היא יצר הרע

 .מבשרכם ונתתי לכם לב בשר

בהיות היכל על יסודו ומזבח על  מה שדיברנו למעלהכל  והוא חורבן בית ראשון. 

 עבודהמכונו, ועכשיו חרב מקדש ובטלה 

ובראות הרעה הגדולה של האבן הנזכרת כי גדולה היתה הוא היצר הרע של 

 עבודה זרה, ועל כן

 שנית בימי עזרא, ונאספו שמה כל העדרים

אז אנשי כנסת הגדולה שהסירו יצר הרע של  וגללו את האבן מעל פי הבאר

. מעל פי הבאר שהיתה סותמת אותו   שהיתה אבן גדולה מן העולם  מדעבודה זרה

 ואז

כי חזרו להשקות להם עוד שפע מהבאר ההוא, כי נבנה בית שני  והשקו הצאן

 והיו מושפעים בו כמאז.

 אך אחרי כן גרמו העונות

 הוא היצר הרע והשיבו את האבן

                                                
 בה הנ"לוכן מבואר במדרש ר מב
 גמרא סוכה דף נ"ב מג
 ראה גמרא יומא ריש פ"ז מד
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על פי הבאר למנוע השפע והטוב. גם שלא היתה גדולה כבראשונה כי  למקומה

לו ששנאת חנם אינה אפי – אם של שנאת חנם הספיקה לכך ונחרב בית שני

חמורה בהלכה כמו ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים היתה הספיקה להיות סיבה 

 אנחנו בגלות המרה 1948לחורבן וכבר 

, ועל כן נעשה מההמיצר על כל צרותינו יותר משאר האבות ויאמר להם יעקב

 כאומר לישראל אשר בגלות החורבן השני

 מאיזה עון גליתם, מאין אתםאחי 

 אנחנו גולים. ,הוא שנאת חנם-מחרון איש על רעהו  מחרן אנחנו לו ויאמרו

 ישעתיד ללבן את עונותיכם על יד = הקב"ה ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור

לסבול את הצרות של חבלי מה לכם תדכאו עצמכם לניחור וחרון חבלי משיח, ו

 ולא תשובו מיד,משיח 

 ויאמרו ידענו.

 = האם אתם בשלום עם אביכם שבשמים עמכם, ויאמר להם השלום לו

אמר עולא:  מו)איזה עתיד מחכה לכם ובגמרא בסנהדרין שאינכם שמים על לב

ייתי ולא איחמיניה. וכן אמר רבה: ייתי ולא איחמיניה, רב יוסף אמר: ייתי, ואזכי 

דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה. אמר ליה אביי לרבה: מאי טעמא? אילימא 

 ויאמרו שלום,. -יח משום חבלו של מש

איך שלום ביניכם לבינו, )חרון איש על רעהו(  ואם אין ביניכם שלוםיעקב עונה: 

 ואינכם עוברים על פשע. מזוהלא למי נושא עון למי שעובר על פשע

, כי על ידי והנה רחל בתו באה עם הצאןלזה אומרים מה שאנו בוטחים בו הוא כי 

 גבולם.זכות רחל מבכה על בניה ישובו בנים ל

 ואומר להם אם על זה אתם בוטחים ואין אתם שבים מאליכם,יעקב ושב ויאמר 

                                                
 ג' ויבער ביעקב וכו',–כמו שאמרו ז"ל על פסוק איכה ב'  מה
 דף צ"ח: מו
 מגילה כח א מז
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הוא עת גאולתכם כי תאריך ותתרחק גאולתכם כי תהיה  הן עוד היום גדול

 ,מחבעתה, ולא תזכו לאם זכו אחישנה

מעתה משפע הבאר, כי תחזירו את ההמון בתשובה  והשקו צאן לכן קבלו עצה

 זה לזה. = לתקן את עון שנאת חנם.והיו רעים  – ולכו רעו

 הם הגליות, ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדריםאז משיבים 

 לא נוכל לחזור בתשובה מזה עד אשר לא יהיה קיבוץ גלויות ואז יהיה אחדות

שיסיר הוא יתברך בזכות כל העדרים את לב האבן הוא היצר  וגללו את האבן

 הרע ויתן לנו לב בשר,

 מבאר מים החיים שבשער השמים: הצאן והשקינואז 

 סיום ומסקנות:

 אחים יקרים:

 למדנו כאן כמה דברים מזעזעים, לא נישאר אדישים

אין לנו ברירה אחרת לצאת מן הגלות במהרה אלא על די מה שיעקב אמר 'ולכו 

 רעו' תעשו שלום ביניכם.

ֹקוָ  רֹ֞כֽה־ָאמַ  מטזכריהוכן אומר הנביא  ָבא ק֣יְּ ִביעִ  ֹום֣צ ֹות֗צְּ צ יָ֡הרְּ צ ַ֩הֲחִמיִשי ֹום֣וְּ  ֹום֨וְּ

ִביעִ  צ ֜יַהחְּ יֶּ  ֗יָהֲעִשירִ  ֹום֣וְּ הוָדה הִ֤יהְּ ֵבית־יְּ ָשש ֙לְּ חָ  ֹון֣לְּ ִשמְּ ֹמֲעדִ  ה֔ולְּ ָהֱאמֶּ  ים֑טֹובִ  יםֽ֖ולְּ  ת֥וְּ

ַהָחל  רד"קמפרש ה  :ֱאָהֽבו ֹום֖וְּ

 ובתנאי שתאהבו האמת והשלום כמו שצויתי אתכם:

אחרי מנחה שנתפלל ונבקש 'נחם ה' את אבלי ציון ואת אבלי בעזרת השם מחר 

 ירושלים' נדבר דרשה בענין שנאת חנם כי אין לנו זמן להאריך עכשיו.

 וכן המשך הגמרא של מעמדות והקרבנות

                                                
 סנהדרין צח א מח
 פרק ח פסוק י"ט מט
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: רבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש )אברם בברית בין הבתרים( אמר לפניו

אמר לו: כבר תקנתי להם  -הא עליהם? קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה ת

סדר קרבנות, כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן, 

 ומוחל אני על כל עונותיהם.

 נמהרש"א חידושי אגדות

וגו' שאני לומד וקורא בה  לולי תורתך שעשועיע"פ הדרש דהכא יתפרש הכתוב 

גלות כי לא היה לי קיום בגלות לולי דהיינו ב אז אבדתי בענייבסדר הקרבנות 

 .הקריאה בהם

נתחזק בבין אדם לחבירו 'והאמת והשלום אהבו' וכן בענין הקרבנות שבין אדם 

 למקום באמירת הקרבנות.

 ובא לציון גואל.

 r29.4.4865@gmail.comלהערות והארות: 

                                                
 מסכת תענית דף כז עמוד ב נ

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 סיפור

 וינשטוק יאיר רבהסיפור / הסופר 

 חרם של כוחו

 השנה: ה' אלפים רנ"ב לבריאת העולם.

משפחת נשיא הייתה מן המשפחות החשובות ביותר בספרד. גם יחסנית וגם 

בעלת השפעה ומעמד גבוה. בשנים כתיקונן, כאשר האווירה טרם הורעלה בשנאה 

תהומית נגד היהודים, תפסה המשפחה את אחד המקומות הראשונים בחיי 

הילה היהודית. בניה עשירים גדולים היו, עסקי בנקאות מסועפים היוו רק חלק הק

מן ההון הגדול שעמד לרשותם של בני המשפחה. חיי המסחר והכלכלה של ספרד 

היו מושתתים במידה רבה מאד על היהודים הממולחים שידעו פרק בהלכות 

, כלכלת המדינה פיננסים, וכל מי שעינים לו בראשו ידע כי ללא היהודים והונם

 לא תחזיק מעמד. יהדות ספרד יכלה לחוש עצמה מבוססת מכל הבחינות.

אך לא לעולם חוסן. שלטון הכנסייה הרים ראש, ומעמד האינקביזיציה התחזק 

לממדים מפלצתיים ממש. הכנסייה הפכה לשלטת המעשית של ספרד במקום בית 

 הכמרים.המלוכה שהיה כעת נתון לחלוטין להשפעתם ההרסנית של 

המלך פרדיננד והמלכה איזבלה שנחשפו מנערותם ובמשך שנים ארוכות להטפת 

התרעלה של ראשי הכנסייה נגד היהודים, הסכימו לחתום על צו גירוש של 

היהודים מספרד, ובכך כרתו למעשה את הענף העסקי שהמדינה כולה נשענה 

 נשיא. עליו. יהדות ספרד גורשה מן הארץ ויחד עמם גורשה גם משפחת

דון יוסף נשיא, אחד מבניה היותר מוצלחים ומוכשרים של המשפחה, הגיע 

לפורטוגל כמגורש אך לא כחסר כל. זמן קצר לפני הגירוש, כאשר רבים מידידיו 

 צעד כה נואל, אשר בוודאי בצעל ןלא תסכיהשקולה השלו את עצמם שהמלוכה 

את הונו לפורטוגל,  ימיט על ספרד שואה כלכלית, העביר דון יוסף בחשאי גם

וכאשר עזב את ספרד  מימש מיד את כספו. רבע ממנו השקיע במקום מגוריו 
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החדש, ושלושה רבעים אחרים העביר מאוחר יותר לטורקיה, איטליה, ואנטוורפן 

שבבלגיה. יחד עם בני משפחתו פיתח מחדש את עסקיה של המשפחה, וכעבור זמן 

מדינות באירופה. ראשי הכמורה, אשר  מה עמדו לרשותם בנקים ובתי עסק בארבע

קיוו להחרים את כל רכושו יכלו רק לחרוק שינים נוכח הצלחתם המשגשגת של 

 שנואי נפשם.

דון יוסף נשיא יכול היה לשבת על זרי הדפנה ולקצור את הפירות בנחת, אך דמו 

עיני מדינות נוספות נשואות אל ממלכת ספרד ועלולות אף הן  ,געש ותסס בעורקיו

הוא חיפש דרך איך ללמד לקח את ראשי  .הן ללכת בעקבותיה ולגרש את היהודים

הכנסייה שהתאכזרו אל היהודים במשך שנים ורדפו אחר השרידים, האנוסים 

ם ובטקסי שריפה פומביים לעתים ישהשתמדו למראית עין, בעינויים נוראי

 תכופות.

קד יהודים נאמנים פה" בהם הועלו על המו-דה-הידיעות אודות מעמדי ה"אוטו

שביקשו לעבוד את אלוקיהם במרתפים ובמחשכים, הגיעו לכל ריכוזי האוכלוסייה 

 היהודית וגרמו לכולם צער וחרון, כאב וזעם אין אונים.

דון יוסף נשיא לא חש כך. בעמדתו הבכירה בעולם הכספים של אירופה ידע 

כות כהוגן בראש שהוא אינו חסר אונים.  הוא חישב ומצא שיש לו את הכוח לה

 הפתנים שהסב צער ויגון לרבבות יהודים.

* 

שליח הדואר שהגיע אותו יום לביתו של מרן רבי יוסף קארו בצפת, נשא עמו 

איגרת חתומה בחותם כפול. השליח עמד כמסומר ליד פתח הבית ולא אבה לעזוב 

 לאחר שמסר את האיגרת לנמען.

 ."אקרא את האיגרת מאוחר יותר" אמר מרן בשקט

השליח סירב. "אודה על האמת, רבי" אמר בלהט, "קבלתי שכר כפול ומכופל כדי 

להיות נוכח בשעה שתקראו את הדברים. עלי למסור כי ראיתי במו עיני איך קרא 

 מרן את המכתב".
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 "יבוא נא בצל קורתי" ענה מרן במאור פנים.

שעה שרבי השליח נפעם מחביבותו של רבי יוסף קארו, ועמד כשהוא דרוך כולו ב

יוסף קארו שבר את החותם הכפול ועיניו חלפו ביעף על תוכן האיגרת אשר 

 נשלחה אליו מאת דון יוסף נשיא.

במילים כואבות גולל המכתב בפשטות את תוכניתו של דון יוסף לנקום באפיפיור 

פאול הרביעי, שדן רבים מאנוסי ספרד למוות בשריפה, ובה בשעה לשלם לו 

ורבן שהמיטו שלוחיו על יהדות ספרד, והרדיפות האכזריות כגמולו הרע, על הח

המתנהלות נגדם בכל יום. "מקום ממשלת האפיפיור פאול והכנסייה הוא בעיר 

הנמל האיטלקית אנקונה. העיר אנקונה היא, כידוע למעלת כבוד תורתו, עיר 

מסחר חשובה ביותר בגלל צי הסוחר העוגן בנמליה. רבים הם הסוחרים היהודיים 

המנהלים את עסקי המסחר שלהם באנקונה. הרווחים הכספיים כולם נכנסים 

 לכיסיו של האפיפיור, בעל הבית של נמל אנקונה".

וכאן מטיל דון יוסף את הצעתו לפני מרן רבי יוסף: "אם יואיל כבוד תורתו להטיל 

אוניות הסוחר שלהם תעגונה חרם על אנקונה ולקרוא לכל אחינו היהודים שלא 

ה, ומכאן ולהבא לסחור אך ורק בשירותי הנמל של פיזארו,  עיר נמל לא בנמלי

הוסיף דון  –רחוקה משם הרי שמפלתה של הכנסיה תהיה מובטחת".  "יודע אני" 

"כי סוחרים רבים יסרבו להצטרף לחרם, בגלל הנזק הכספי  –יוסף נשיא וכתב 

פונה אני אל העלול להיגרם להם עקב החרמתה של עיר המסחר אנקונה. על כן 

רבינו בבקשה ובתחנונים לצוות יחד עם כל רבני צפת, בגזירה דאורייתא, על כל 

 הסוחרים היהודים להחרים את אנקונה, ולהכות את ראש הצוררים בכיסו!".

על החתום באו דון יוסף נשיא וחמותו הנגידה דונה גרציה מנדס, אשת חיל רבת 

 פעלים ששמה הלך לפניה.

פניו המאירות של מרן למקרא הדברים הנועזים. דון יוסף  חיוך קל התפשט על

נשיא העלה רעיון מזהיר. הוא הגה בדברים שעה קלה מול עיניו של השליח, 

 ולאחר דומיה ממושכת פצה את פיו לראשונה:
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"יכול אתה למסור את שראית, כיצד קראתי את האיגרת. בעוד כמה ימים בוא 

 לביתי לקבל את תשובתי".

* 

את תוכניתו של דון יוסף נשיא לפני רבני צפת, העיר שתפסה באותם  מרן הציע

ימים את הבכורה בארץ ישראל. בכל קהילות ישראל כבר שמעו  על מעמדו של 

דון יוסף נשיא שבאותה תקופה כבר הספיק לצבור השפעה רבה בחצר הסולטן 

ל בטורקיה. זמן קצר לאחר שביסס את עסקיו בפורטוגל  עבר לקונסטנטינופו

)איסטנבול( שבטורקיה. כשרונותיו המזהירים וקסמו האישי הבלתי נדלה הובילו 

אותו במהירות לצמרת השלטון ובזמן קצר תפס מעמד חשוב בחצרו של הסולטן 

הטורקי סולימן השני ואף הפך למקורבו ואיש סודו. כאשר מת הסולטן סולימן ירש 

של דון יוסף נשיא. הסולטן את מקומו הסולטן סלים ומאז החל תור הזהב האמיתי 

סלים העריץ את דון יוסף ובילה בחברתו שעות רבות. דון יוסף נשיא היה באותה 

 תקופה יקיר בית המלוכה ונחשב ל"יהודי מספר אחד" בטורקיה.

"אם כה חשוב הוא, מדוע הוא צריך את הסכמתנו?" תהו כמה מן הרבנים 

 שנתבקשו לחתום על כתב החרם.

ההבדל שבין טורקיה בה היה דון יוסף כל יכול, לבין מדינות  מרן הסביר להם את

האחרות, שם לא הכל מוכנים היו ללכת אחריו באש ובמים. רק איסור רבני מבית 

המדרש יכול לגרוף אחריו את כל הסוחרים היהודיים ולמנוע מהם לשלוח סחורות 

 לאנקונה.

מיטראני, ואחריהם כל עוד באותו יום חתמו מרן רבי יוסף קארו ולצדו רבי משה 

רבני צפת, על כתב החרם האוסר על כל סוחר יהודי באשר הוא שם לשלוח 

 סחורות לאנקונה.

מכתב התשובה הגיע לידיו של דון יוסף כעבור שבועות אחדים. אנשיו הפיצו את 

 דבר החרם בכל מקום ומקום, והגולה הייתה כמדורת אש.
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השמועה המרעישה בכל אירופה, "היהודים הכריזו חרם על האפיפיור" יצאה 

 ועד לאוזניו של האפיפיור הגיעה.

פאול הרביעי מילא פיו צחוק כאשר שמע על החרם היהודי על אנקונה, "מי הם 

היהודים בכלל" ביטל את הענין במחי יד. הללו טובים הם רק כחומר דלק למדורה, 

ה... לשעשע את ההמונים ולהסיח את הדעת מבעיותיה האמיתיות של המדינ

ובכלל, מדוע שהסוחרים היהודיים יפסיקו לשלוח סחורות לאנקונה, וכי הם רוצים 

 לאבד את ממונם?

לאחר חודשיים נמחק החיוך מפניו. לתדהמתו התברר לו כי הסוחרים היהודיים 

הם עם צייתן וממושמע. כולם כאיש אחד החרימו את נמל אנקונה, ובמקביל החל 

ן, נמל פיזארו היה מעט רחוק והאוניות נאלצו המסחר משגשג בנמל פיזארו. אכ

לעשות דרך ארוכה, פיזארו עצמה לא הייתה עיר מסחר מובהקת כמו אנקונה, 

אבל כל יהודי היה מוכן להטות שכם למאבק בצורר ולו גם במחיר של פגיעה 

 כלכלית זמנית.

עיניו של האפיפיור פאול חשכו  למראה טורי המאזן הכספי כעבור מחצית 

. אנקונה איבדה את הבכורה לטובת פיזארו! עיר הנמל הנחשלת לשעבר השנה

הפכה לצומת המסחר החשובה ביותר באיטליה. הכנסות הכנסייה הלכו והידלדלו, 

 וכיסיו של פאול הצורר התרוקנו בצורה מדאיגה!...

* 

"הבו לי את דון יוסף נשיא" השתולל האפיפיור בלשכתו, "הביאו אותו אלי  

 על המוקד עוד היום".ואעלה אותו 

יועצו של האפיפיור, החשמן גבריאלו, הביט באדונו בשמץ של גיחוך, "זה מן 

 הנמנע" אמר בהחלטיות.

 "מדוע?" שאג האפיפיור בחרון.
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"דון יוסף נשיא איננו עוד אזרח ספרד. הוא יד ימינו של הסולטן הטורקי סלים 

ווים אליו בכל אשר והאיש השני בחשיבותו במדינה. שומרי ראש חמושים מתל

 ילך".

האפיפיור קמץ את אגרופו ודוק מרושע כיסה את עיניו, "אתה ממהר להתעייף, 

גבריאלו יקירי". צליל לעגני נמזג בקולו. "אני נחוש ממך. עוד אניח את ידי על 

 החצוף".

שליחי חרש הסתננו בחשאי לטורקיה והחלו משוטטים ליד ביתו של דון יוסף 

חלה מתהדקת סביב צווארו של היהודי הבכיר מבלי שזה ידע נשיא. טבעת החנק ה

 מאומה על כך...

* 

שעת לילה מאוחרת הייתה עת הקיש אלמוני לבוש בגדים כהים על דלתו של 

ראובן, רופאו האישי של דון יוסף הנשיא. הרופא נבעת למראה האיש בעל 

 העיניים היוקדות שביקש לשוחח עמו באמצע הלילה.

אדם חשוב מאד" לחש האיש, "באתי לשוחח עמך בענין שאינו "אני שליחו של 

 סובל דיחוי".

 ראובן הכניס את השליח לחדר הפנימי.

 "נודע לי שאתה הוא רופאו האישי של דון יוסף נשיא" אמר האיש בשקט.

 "אכן כן" אמר ראובן בגאווה. "יותר מזה, אני גם עוזרו האישי".

 "מצוין".

שני צרורות משם. את אחד מהם פתח מיד ועיניו  האורח הושיט ידו לחיקו ושלף

של ראובן הרופא התעגלו מול ברק היהלומים והזהב שנצץ באור הקלוש. "כל זה 

 יהיה שלך" לחש האיש, "אם תעשה מה שאומר לך".

הוא שלף צלוחית חתומה מן הצרור השני, "יש כאן רעל קטלני שבכוחו להרוג 

נעצו בפניו הנדהמות של הרופא. "אתה הוא סוס אביר בן רגע" העיניים הבוערות נ
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האיש היחיד היכול לבצע זאת. אתה יכול למזוג כמה טיפות מן הרעל הזה לתוך 

כוסו של אדונך בלא שאיש ידע על כך. אני מצווה עליך בשם אדוננו רב החסד 

 האפיפיור פאול הרביעי, להרעיל את דון יוסף נשיא!".

יית הליל. הרופא זינק על רגליו והביט חריקת כסא מוסט אחורה קרעה את דומ

בשליח ובתצוגה שעל השולחן כמוכה רעם. עיניו נדדו בין ערימת היהלומים 

והזהב לבין הצלוחית, וראשו סב על צירו כלא מאמין. כמה פעמים בקש לפצות 

 את פיו אך אפילו הכעכוע שיצא מגרונו גזל ממנו מאמץ רב.

, "מחר תמזוג לשיקוי החיזוק אותו "מה אתה מהסס?" לחש האיש בקול מפתה

איש לא יידע כיצד מת והכל . מגיש לו מדי יום, מספר טיפות משפופרת זו נךה

יחשבו שהשבץ אחזו. לאחר מספר ימים תפליג מכאן לכל מקום שתחפוץ. העולם 

 כולו פתוח לפניך. תהיה עשיר מופלג כל ימי חייך".

צליח להשמיע משפט אחד הרופא התעשת. "אני לא יכול לעשות את זה". ה

 לבסוף, "לא אבגוד באדוני".

אישוניו של השליח התיזו גיצים בוערים, קולו היה קר כקרח, "אם כך, חייך אינם 

 שווים פרוטה" התיז חרש. "בעוד כמה ימים תהיה מכוסה בתלולית עפר".

 הוא קם ממקומו ללכת, תוך שהוא מכניס בזריזות את הרעל והיהלומים לכיסיו.

רגע אחד" רדף אחריו הרופא כשהוא מצווח בקול נפחד, "המתן רגע, עוד לא "רק 

הצעתי אפילו מים לשתות.  שב מעט ליד השולחן, אמזוג לך כוס צוננים. יש לנו 

 על מה לשוחח. בהחלט".

 חיוך זדוני הבליח לרגע על פניו של האורח.

* 

ו של ראובן, דון יוסף נשיא היה שרוי בשמחה עצומה. "שמעת?" חיבק את כתפי

רופאו האישי. "הסולטן העניק לי תואר דוכס ונתן לי במתנה את האי נקסוס. 

 מהיום תוארי הוא 'הדוכס מנקסוס' מה דעתך על זה, ראובן?".
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"איחולי" אמר הרופא בפנים חמוצות. לא יכול היה לתאר לעצמו עיתוי גרוע 

 מזה. הקירבה בין הסולטן ליועצו הולכת ומתהדקת.

כאין וכאפס לעומת מה שאגלה לך כעת", דון יוסף לא הרגיש בפניו "וזה עוד 

המכורכמות של רופאו. "זה מכבר שוקל הסולטן באהדה את בקשתי לתת ליהודים 

רשות להקים שלטון עצמאי בעיר טבריה שבארץ ישראל. שער בנפשך. הסולטן 

 מוכן לתת לנו עצמאות מדינית בארץ ישראל, ולמנות אותי למושל".

זה יקרה?" גמגם הרופא, "אינני מבין, האם תגור בנקסוס או בטבריה או  "ומתי

 בקונסטנטינופול? אני מבולבל לגמרי".

דון יוסף פרץ בצחוק עליז וטפח על שכמו של הרופא בחיבה, "כפי הנראה לא 

 ישנת היטב הלילה, ראובן. רואה אני עיגולים שחורים מתחת לעיניך".

 הרגיש במשהו! גוו של הרופא נרעד. דון יוסף

 "ראשי כואב" מלמל חטופות.

דון יוסף טפח שנית על שכמו, "לך תנוח ראובן היקר. העיקר שתבין את דברי. 

האי נקסוס עומד לרשותי בכל עת שאחפוץ לשהות בו. אולם לא ארבה לנצל את 

זכותי זאת. כפי הנראה אעלה בקרוב לארץ ישראל. יש בדעתי לפתוח מרכז של 

ה, ולקרוא ליהודים תלמידי חכמים לבוא לגור בה. האח, צפת לא תורה בעיר טברי

 תהיה בודדה!".

"זמני קצר" הרהר הרופא בבהלה, דמותו המאיימת של האורח הלילי עוד עמדה 

מול עיניו. המלים המפחידות הדהדו באוזניו, "בעוד כמה ימים תהיה מכוסה 

חייב הוא בכל מחיר  בתלולית עפר". השליח המסתורי כבר עזב את טורקיה, ועתה

 להיפטר מאדונו!!

בביתו של דון יוסף נשיא החלו ההכנות לקראת הנסיעה לארץ ישראל, בעוד 

רופאו ראובן רוקח בסתר מזימות נאלחות כיצד להכפיש את שם אדונו בעיני 

הסולטן. כמה ימים תכנן את צעדיו הבאים, אך עד שהחליט לפעול, עזב הסולטן 

כת לארצות המזרח. כאשר שב סלים מנסיעתו, כבר את המדינה בנסיעה ממוש
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הפליג מכבר דון יוסף נשיא לארץ ישראל ואף הספיק לכונן בטבריה ישיבה לחכמי 

תורה. זו הייתה התחלה מצערה אמנם, אך בראשו של דון יוסף כבר נרקמו 

תוכניות פיתוח רבות. דבריו של הסולטן לא הרפו ממנו. וכה אמר  לו סלים בטרם 

 נסע:

 אני מרשה לך לכונן בטבריה ממלכה יהודית זעירה!"."

* 

מזכירו האישי של הסולטן הופתע כאשר ראה את רופאו ועוזרו האישי של דון 

 יוסף. "האם לא נסעת לארץ ישראל?" שאל בפליאה.

הרופא גמגם משהו על עיכוב מפתיע שנולד ברגע האחרון ובקש לראות את 

 הסולטן בדחיפות.

 -הרופא בלשכתו של הסולטן ופרש על שולחנו מסמכים  כעבור שעה קלה ישב

המעידים על כוונתו הסמויה של דון יוסף נשיא להקים ממלכה  –מזוייפים היטב 

רחבה בכל תחומי ארץ ישראל, ולחרוג מתחום המושב שהוענק לו בטבריה בלבד. 

 מסמכים נוספים העידו על מזימתו של דון יוסף נשיא להכריז על מרד בסולטן.

סולטן התקשה להאמין. אך המסמכים היו עשויים מלאכת מחשבת. הרופא ה

ניצל לצרכיו את החותמות הפרטיות של דון יוסף אשר עמדו לרשותו. את כל 

הידיעות שצבר במהלך השנים, ואת יכולתו המצוינת לחקות בדייקנות את כתב 

 ידו של אדונו.

 רשפו בזעם.פניו של הסולטן קדרו. "גידלתי נחש בחיקי!". עיניו 

 "רוממתי אותו עד לפסגה וכך הוא משלם לי על כל הטובה?!".

התוצאות לא איחרו להגיע. למרבה הפתעתו קיבל דון יוסף מכתב שוצף מן 

הסולטן האוסר עליו ולהבא לחזור לטורקיה, מאחר ובן מוות הוא אם יעז להציג כף 

 רגל על אדמתה. מיותר לציין כי כל סמכויותיו נשללו ממנו.
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רבני צפת פרסמו בכל התפוצות "קול קורא" שני, המורה להחרים שוב, והפעם 

 את רופאו ועוזרו לשעבר, ראובן הבוגד.

החרם הועיל. יהודי טורקיה נמנעו מלהחליף מילה עם ראובן וסובבו את ראשם 

בשאט נפש למראהו. משהתעשת והבין את גודל הנזק שחולל ניסה לתקן את 

 ם לא רצה לפגוש בו עוד.המעוות, אבל הסולטן סלי

בודד וגלמוד ישב ראובן בביתו, מבכה את טיפשותו ואת הלשנתו המתועבת 

שהסבה נזק חמור הן ליהודי טורקיה והן לדון יוסף נשיא ולתוכניותיו בעלות 

המעוף. בודד וגלמוד ישב, וכך גם מת אחרי תקופה קצרה, עזוב ונשכח. איש לא 

ברחו ממנו כמפני המגפה. זמן קצר אחרי כן עלה רצה בו עוד ואפילו אשתו וילדיו 

בידיו של דון יוסף נשיא להיפגש עם סלים ולהוכיח לו את השקר שבעלילה 

הנבזית. הסולטן שהשתכנע, החזיר לו שנית את כל סמכויותיו שנשללו ממנו ביום 

 חרון אף.

גם החרם הראשון שהטילו הרבנים על העיר אנקונה, עשה את שלו. נמל פיזארו 

שהיה נמל זנוח ובלתי ראוי למעגן ספינות סוחר, שופץ ושוכלל והפך בהדרגה 

לנמל העיקרי של חיי המסחר השוטפים באיטליה. כל איומיו של האפיפיור פאול 

הרביעי לא הועילו לו. המסחר באנקונה כמעט הושבת והנזק הכלכלי שנגרם 

 זכויות שמורות()כל ה לראש הכמורה ולממסד הכנסייתי כולו, היה חסר תקדים!

 

 


